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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 

 
 

DECIZIE 
Nr. 1908/C11/2189 

Data: 10.11.2015 
 
Prin contestaţia nr. 10213/03.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21311/03.11.2015, formulată de SC 
TODY COMPANY EXIM SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Vadul Moldovei nr. 22, 
sectorul 1, având CUI 4134935, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J40/15221/1993, reprezentantă legal prin Doina - Diana Ripeanu, 
împotriva adresei nr. A24329/30.10.2015, reprezentând „revenirea la 
comunicarea rezultatului procedurii nr. A24215 din 23.10.2015”, emisă în 
cadrul procedurii de atribuire de licitaţie deschisă, organizată în vederea 
încheierii, pe loturi, acordului-cadru de furnizare, având ca obiect „Materiale 
sanitare şi reactivi de laborator”, coduri CPV 33696200-7 – Reactivi pentru 
analize de sânge (Rev.2), cod CPV 33141300-3 – Dispozitive de puncţie 
venoasă şi de prelevare de sânge (Rev.2), cod CPV 33696500-0 – Reactivi de 
laborator (Rev.2) 38437000-7 – Pipete de laborator şi accesorii (Rev.2), cod 
CPV 38437110-1 – Vârfuri de pipete (Rev.2), de SPITALUL UNIVERSITAR DE 
URGENŢĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL DAVILA” în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1, 
s-a solicitat anularea adresei nr. A24329/30.10.2015, reprezentând 
„revenirea la comunicarea rezultatului procedurii nr. A24215 din 
23.10.2015”, anularea raportului procedurii, în privinţa lotului atacat, precum 
şi actelor subsecvente acestuia, respectiv obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertelor, cu menţinerea în procedură a ofertei contestatoarei. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 
Admite excepţia tardivităţii contestaţiei şi respinge, ca tardivă,  

contestaţia formulată de SC TODY COMPANY EXIM SRL, în contradictoriu cu 
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL „DR. CAROL 
DAVILA”. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 

zile de la comunicare. 


