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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. 1916/C3/2015
Data: 11.11.2015
Prin contestaţia nr. 1520/12.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr.
19684/13.10.2015, aparţinând SC CORTECH MED SRL, cu sediul în
Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 190B, sectorul 2, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. J40/13271/2007, având CUI RO22088756,
reprezentată convenţional prin Cabinetul de Avocat Vass Iulia-Erzsebet, cu
sediul în Bucureşti, str. Alexandru Depărăţeanu nr. 10, sector 1, sediu ales
pentru comunicarea actelor procedurale, înaintată împotriva deciziei de
anulare a procedurii, adoptată în cadrul procedurii de atribuire de către
SPITALUL MUNICIPAL SEBEŞ, cu sediul în Sebeş, str. Surianu nr. 41, cp
515800, judeţul Alba, în calitate de autoritate contractantă în procedura,
licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare,
având ca obiect „Furnizare computer tomograf, în conformitate cu
documentaţia de atribuire şi caiet de sarcini”, cu anunţ de participare nr.
161051/08.07.2015, s-a solicitat Consiliului admiterea contestaţiei şi
anularea deciziei de anulare a procedurii de atribuire, a tuturor actelor ce
au stat la baza emiterii acesteia, precum şi a actelor subsecvente, şi
obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire şi la
prelungirea corespunzătoare a termenului de depunere a ofertelor.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Admite contestaţia depusă de SC CORTECH MED SRL.
Anulează decizia autorităţii contractante de anulare a procedurii de
atribuire, precum şi toate actele care fac referire la aceasta decizie.
Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la primirea
deciziei Consiliului, să publice în SEAP un anunţ de tip erată şi să continue
procedura de atribuire cu stabilirea unei noi date limită de depunere a
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ofertelor, în acord cu prevederile art. 71 din ordonanţa de urgenţă.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10
zile de la comunicare.
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