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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642  +4 021 890 07 45   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. 2070/C8/2259 
Data: 03.12.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 938/13.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
22145/16.11.2015, înaintată de SC OTTO BOCK ROMÂNIA SRL, cu sediul 
în Chitila, Şoseaua Centura Chitila-Mogoşoaia, nr. 3, parter, judeţul Ilfov, 
cod poştal: 077045, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J23/1184/2007, având CUI 14195840, reprezentată legal de Călin Puiu,  
formulată împotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat prin 
adresa nr. 4507/10.11.2015, emisă de SPITALUL UNIVERSITAR DE 
URGENŢĂ MILITAR CENTRAL “DR. CAROL DAVILA”, cu sediul în Bucureşti, 
str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, sector 1, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de „cerere de oferte”, organizată în 
vederea atribuirii contractului având ca obiect „Proteză complexă de braţ, 
performantă, acţionată mioelectric”, cod CPV: 33183200-8 – Proteze 
ortopedice (Rev. 2), iniţiată prin publicarea în SEAP a invitaţiei de 
participare nr. 379522/21.09.2015, s-a solicitat Consiliului:  

- în principal, admiterea contestaţiei şi anularea raportului procedurii 
de atribuire şi a tuturor actelor subsecvente;  

- în subsidiar, să dispună măsuri de remediere constând din obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertei sale şi a ofertei declarate 
câştigătoare, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a criteriilor de atribuire 
stabilite prin fişa de date. 

 
 

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

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC OTTO BOCK 
ROMÂNIA SRL, în contradictoriu cu SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ 
MILITAR CENTRAL “DR. CAROL DAVILA”. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi.  
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


