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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. nr. 
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea: 
 

DECIZIE 
Nr. 1952/C2/2149 
Data: 13.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. E3345/30.10.2015, înregistrată la CONSILIUL  

NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR sub nr. 21104/ 
30.10.2015, formulată de către S.C. CLINI LAB S.R.L., cu sediul în 
Municipiul Târgu Mureş, Str. Rodnei, nr. 15, Judeţul Mureş, înregistrată la 
O.R.C. sub nr. J26/119/1993, având CIF 3102218, reprezentată legal prin 
Jakab Ştefan, împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 
14570/27.10.2015, emisă de către INSTITUTUL PENTRU OCROTIREA 
MAMEI ŞI COPILULUI PROF. DR. "ALFRED RUSESCU", cu sediul în 
Municipiul Bucureşti, Bd. Lacul Tei, nr. 120, Sector 2, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie 
deschisă” online, fără fază finală de licitaţie electronică, pe loturi, a 
contractului de achiziţie publică de furnizare având ca obiect 
„Echipamente medicale – Lot 13 – Analizor automat pentru coagulare”, 
cod CPV 33100000-1 – Echipamente medicale (Rev.2), având sursa de 
finanţare: „Program/Proiect: Programul Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice – POS CCE”, s-a solicitat anularea deciziei de 
declarare a ofertei contestatorului ca fiind neconformă. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. CLINI LAB 

S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă INSTITUTUL PENTRU 
OCROTIREA MAMEI ŞI COPILULUI PROF. DR. "ALFRED RUSESCU”. 

Pe cale de consecinţă, menţine decizia de anulare a procedurii de 
atribuire în cauză, aferentă lotului nr. 13. 
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 


