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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. 1993/C10/2114,2124 

Data: 19.11.2015  
Prin contestaţia nr. 214/27.10.2015 înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20688/27.10.2015, depusă de către 
SC DACO MEDICAL TECHNOLOGIES SRL, cu sediul în Bucureşti, str. 
Morarilor nr. 2B, camera 13, sector 2, având Cod Unic de Înregistrare 
27804464, formulată împotriva adresei nr. 7152/21.10.2015 emisă de 
SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA, cu sediul în Mangalia, str. Rozelor, 
judeţul Constanţa, în calitate de autoritate contractantă în cadrul 
procedurii de cerere de oferte online cu fază finală de licitaţie electronică 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Furnizare endoscop (trusă endoscopie digestiva cu videogastroscop şi 
videocolonoscop”, cod CPV 3168000-5, s-a solicitat obligarea autorităţii 
contractante la adoptarea unor măsuri de remediere privind modul 
nedrept de respingere a ofertei sale. 

Prin contestaţia nr. 535/23.10.2015 înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20748/27.10.2015, depusă de către 
SC PROFISAN GRUP SRL, cu sediul în Bucureşti, Sos. Virtuţii nr.20, bl. 
R11F, ap. 9, sector 6, având Cod Unic de Înregistrare 24591176, 
formulată împotriva adresei nr. 7151/21.10.2015 emisă de SPITALUL 
MUNICIPAL MANGALIA, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
aceleiaşi proceduri de achiziţie publică, s-a solicitat anularea acesteia. 

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 2711 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, respinge contestaţia formulată de 
SC PROFISAN GRUP SRL în contradictoriu cu SPITALUL MUNICIPAL 
MANGALIA.  
 În temeiul art. 278 alin. (1) teza a I-a din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, respinge excepţiile invocate de 
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autoritatea contractantă cu privire la contestaţia depusă de SC DACO 
MEDICAL TECHNOLOGIES SRL, referitoare la tardivitatea acesteia, precum 
şi pe cea referitoare la lipsa constituirii garanţiei de bună conduită. 
 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 DACO MEDICAL TECHNOLOGIES SRL în contradictoriu cu 
SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA. 
 Dispune anularea raportul procedurii nr. 7149/21.10.2015 şi a 
comunicărilor subsecvente acestuia. 
 Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la 
primirea deciziei Consiliului, să reevalueze oferta SC DACO MEDICAL 
TECHNOLOGIES SRL, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a celor evocate 
în motivare. 
 Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză, cu respectarea 
celor anterior decise. 

Prezenta decizie este obligatorie autoritatea contractantă, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin.(1) şi alin. (3) din OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

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


