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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642, +4021 8900745  www.cnsc.ro 

 
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. 1961/C3/2084 
Data: 16.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 774/21.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

20460/22.10.2015, aparţinând SC NOVITRADE SRL, cu sediul în Constanţa, 
str. Andrei Mureşanu nr. 81, judeţul Constanţa, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J13/2457/2002, având CUI RO15011423, 
reprezentată legal prin Dumitraşcu Florin - administrator, înaintată 
împotriva comunicării ofertei câştigătoare nr. 8198.27/16.10.2015, pentru 
lotul 11, emisă de SPITALUL MUNICIPAL „DR. ALEXANDRU SIMIONESCU” 
HUNEDOARA, cu sediul în Hunedoara, str. Victoriei nr. 14, cp 331057, 
judeţul Hunedoara, în calitate de autoritate contractantă în procedura, 
licitaţie deschisă offline, cu etapă finală de licitaţie electronică, organizată 
în vederea încheierii acordului-cadru de furnizare, pe loturi, având ca obiect 
„Materiale sanitare”, cu anunţ de participare nr. 161387/22.07.2015, s-a 
solicitat Consiliului anularea comunicării ofertei câştigătoare nr. 
8198.27/16.10.2015, a raportului procedurii şi a „tuturor actelor ce au stat 
la baza constatării ofertei înaintate de subscrisa pentru lot 11 ca fiind 
câştigătoare şi semnatarii ai Acordului Cadru de pe locul 2”, reevaluarea 
ofertelor şi stabilirea propunerii financiare înaintate de SC ENGLOBER SRL, 
pentru lotul 11, ca fiind neconformă. 

 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge ca nefondată contestaţia depusă de SC NOVITRADE SRL. 
Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică pentru lotul 11. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


