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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG 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. 1958/C10/2136 

Data: 16.11.2015 
 
Prin contestaţia nr. 253/28.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20904/29.10.2015, 
depusă de către SC MEDPIN COMPANY SRL, cu sediul în Iaşi, b-dul. 
Chimiei nr. 89, clădirea C1 – Birouri, cam. 1 şi 8, judeţul Iaşi, având Cod 
Unic de Înregistrare 22587578 şi număr de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului J22/2915/2007, formulată împotriva adresei nr. 
17122/23.10.2015 reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, 
emisă de INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI, cu sediul în laşi, 
str. General Henri Mathias Berthelot nr. 2-4, judeţul laşi, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” cu fază 
finală de licitaţie electronică, pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică de furnizare, având ca obiect „Echipamente medicale pentru 
dotarea secţiei de îngrijiri paliative - lot 5, 7”, cod CPV 33100000-1, 
51410000-9, s-a solicitat: 

- „anularea adresei nr. 17122/23.10.2015 emisă de către 
INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAŞI, anularea rezultatului 
procedurii de licitaţie deschisă privind declararea ca fiind inacceptabilă a 
ofertei contestatoarei pentru loturile 5 şi 7 şi desemnarea ofertelor 
câştigătoare pentru aceste două loturi, anularea tuturor actelor 
subsecvente şi reluarea procedurii de licitaţie deschisă pentru loturile 5 şi 
7, prin reevaluarea ofertei contestatoarei”. 

Prin adresa nr. 634/09.11.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. nr. 
21772/10.10.2015, SC NEOMED SRL, cu sediul în Oradea, str. Horea nr. 
1, judeţul Bihor, formulează cerere de asociere la contestaţia depusă de 
SC MEDPIN COMPANY SRL în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” cu 
fază finală de licitaţie electronică, pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică de furnizare, având ca obiect „Echipamente medicale 
pentru dotarea secţiei de îngrijiri paliative - lot 5”, cod CPV 33100000-1, 
51410000-9. 

 
 



 
2

În baza prevederilor legale aplicabile, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
În temeiul art. 278 alin. (1) şi (5) din O.U.G. nr.34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în 
motivarea prezentei, respinge ca tardivă contestaţia formulată de SC 
MEDPIN COMPANY SRL, în contradictoriu cu INSTITUTUL REGIONAL DE 
ONCOLOGIE IAŞI. 

 Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 278 alin. (5) respinge 
cererea de asociere la contestaţia depusă de SC MEDPIN COMPANY SRL 
formulată de SC NEOMED SRL.  

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

 


