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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Bucureşti, România,CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745    www.cnsc.ro 

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. 1992/C10/2096 
Data: 19.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 795/23.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20595/26.10.2015, depusă de către 
SC ALIMAR OEM SRL, cu sediul în Voluntari, str. Erou Chivu Dumitru nr. 
36, judeţul Ilfov, având Cod Unic de Înregistrare 32841052 şi număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J23/551/2014, formulată 
împotriva adresei nr. A24156/20.10.2015, reprezentând răspuns la 
solicitare de clarificări, emisă de către SPITALUL UNIVERSITAR DE 
URGENŢĂ MILITAR CENTRAL "DR. CAROL DAVILA", în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în Bucureşti, str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 
1, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” online pentru atribuirea 
acordului cadru de furnizare având ca obiect „Achiziţia de consumabile 
pentru tehnica de imprimare, multiplicare, fax şi memorii externe” - 
loturile 1, 2, 3, 4, 5, coduri CPV 30125110-5, 30192113-6, 30192320-0, 
30234500-3, s-a solicitat:   

-  obligarea autorităţii contractante la anularea clarificării nr. A2 
4156 din 20.10.2015; 

- evaluarea tuturor ofertelor depuse la prezenta procedură in 
conformitate cu cerinţele documentaţiei de atribuire iniţiale, fără luarea în 
considerare, în procesul de evaluare, a clarificării nr. A2 4156 din 
20.10.2015; 

- plata cheltuielilor de judecată prilejuite cu prezenta contestaţie. 
 

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

 
DECIDE:  

 
În temeiul prevederilor art. 278 alin. (2), alin. (4) şi alin. (6)  din 

OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, admite 
contestaţia formulată de SC ALIMAR OEM SRL, în contradictoriu cu 
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL "DR. CAROL 
DAVILA".  
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Dispune anularea răspunsului nr. 2 din adresa nr. A24156/ 
20.10.2015, emisă de autoritatea contractantă.   

Dispune continuarea procedurii pentru loturile 1-5, după îndeplinirea 
dispoziţiilor de mai sus, prin evaluarea ofertelor depuse cu respectarea 
prevederilor iniţiale din documentaţia de atribuire.     

Termenul pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei 
decizii este de 10 zile de la comunicarea acesteia. 

În temeiul art. 278 alin. (8) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare admite capătul de cerere privind obligarea 
autorităţii contractante la plata sumei de 200 lei reprezentând 
contravaloarea poliţei de asigurare aferentă constituirii garanţiei de bună 
conduită nr. 148 din data de 23.10.2015, cheltuială efectuată de 
contestator în cursul soluţionării contestaţiei. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea contractantă, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) 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.  
 

 


