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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. 1999/C11/2106 
Data: 20.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1534 din 22.10.2015, transmisă la serviciul 

de curierat rapid Nemo Express la data de 23.10.2015 (Număr AWB: 
AG-23551162), înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 20654 din 26.10.2015, astfel cum a fost 
completată prin adresa nr. 1558 din 29.10.2015, transmisă la 
serviciul de curierat rapid Nemo Express la data de 29.10.2015 
(Număr AWB: AG-23590942), înregistrată la Consiliu cu nr. 21064 
din 30.10.2015, formulată de SC MEDICA M3 COMEXIM SRL, cu 
sediul social în Cluj-Napoca, str. Milcov nr. 14, judeţul Cluj, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J12/3961/1994, 
având CIF 6588458, atribut fiscal RO, reprezentată de Micu 
Alexandru Vasile Roman – Administrator, împotriva înştiinţării din 
data de 20.10.2015, generată în mod automat de către sistemul 
electronic de achiziţii publice (SEAP), precum şi împotriva adresei nr. 
4115 din 27.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii de achiziţie publică, emisă de către UNIVERSITATEA DE 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” TIMIŞOARA, cu sediul în 
Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, judeţul Timiş, cod poştal 
300041, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii 
de licitaţie deschisă, desfăşurată prin utilizarea parţială a mijloacelor 
electronice (online, fără etapă finală de licitaţie electronică), 
organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare, divizat pe 
loturi, având ca obiect „ECHIPAMENTE STOMATOLOGICE PENTRU 
LABORATOR RPI-ODONTO-PROTETICĂ”, coduri CPV 38970000-5 – 
Simulator tehnic de cercetare, de testare şi ştiinţific (Rev.2), 
33126000-9 – Aparate de stomatologie (Rev.2), 33192410-9 – 
Scaune stomatologice (Rev.2), cu referire la Lotul nr. 2 – „Unituri 
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stomatologice”, s-a solicitat „anularea licitaţiei”, prin care s-a stabilit 
câştigătoare oferta SC RINMEDEX SRL. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în 
scris. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC MEDICA 

M3 COMEXIM SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Milcov nr. 14, 
judeţul Cluj, în contradictoriu cu UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI 
FARMACIE „VICTOR BABEŞ” TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, 
Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, judeţul Timiş, cod poştal 300041. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică în ceea ce 
priveşte lotul 2. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 

termen de 10 zile de la comunicare. 
 


