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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. 1969/C9/2150 
 Data: 18.11.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. TM221323/30.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21117/02.11.2015, 
depusă de SC Linde Gaz România SRL, cu sediul în Timişoara, str. 
Avram Imbroane nr. 9, judeţul Timiş, având CUI 8721959, privind 
procedura de licitaţie deschisă, organizată de Spitalul Universitar de 
Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, cu sediul în Bucureşti, str. 
Mircea Vulcănescu nr. 88, sectorul 1, în calitate de autoritate 
contractantă, pentru încheierea, pe loturi, a acordului - cadru de 
furnizare Oxigen medicinal gazos şi protoxid de azot, lotul 1 - Oxigen 
medicinal gazos şi lotul 2 - Protoxid de azot, coduri CPV 24111500-0 – 
Gaze medicale (Rev. 2) şi 24112200-4 – Oxizi de azot (Rev. 2), 
contestatoarea a solicitat anularea raportului procedurii, prin care 
autoritatea contractantă a declarat câştigătoare oferta SC Siad România 
SRL, comunicat prin adresa nr. A2 4235/26.10.2015, precum şi 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor depuse pentru 
ambele loturi. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
În temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) 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, cu modificările şi completările ulterioare, 



  2

respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC Linde Gaz România 
SRL, în contradictoriu cu Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central 
„Dr. Carol Davila”, şi dispune continuarea procedurii. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de 10 zile de la comunicare. 

 
 


