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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. 2079/C10/2336 

Data: 04.12.2015   
 

Prin contestaţia nr. 5146/24.11.2015 înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22942/25.11.2015, depusă de către 
SC MEDICLIM SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Matei Basarab nr. 47, et. 2, 
sector 3, având Cod Unic de Înregistrare 6300279 şi număr de înregistrare 
la Oficiul Registrului Comerţului J40/17978/1994, formulată împotriva 
rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 24935/19.11.2015 emisă 
de către SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TULCEA, cu sediul în Tulcea, 
str. 1848 nr. 32, judeţul Tulcea, 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 „Achiziţie tocător deşeuri medicale”, cod CPV 42914000-6, s-a 
solicitat: anularea acesteia şi reluarea procesului de verificare a ofertelor 
într-un mod corespunzător. 

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

 În temeiul art. 278 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, admite excepţia tardivităţii contestaţiei formulată 
de SC MEDICLIM SRL, invocată de către autoritatea contractantă. 

În temeiul art. 278 alin. (5) şi alin. (6) din O.U.G. nr.34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în 
motivarea prezentei, Consiliul respinge ca tardivă contestaţia formulată de 
SC MEDICLIM SRL în contradictoriu cu SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
TULCEA şi dispune continuarea procedurii de atribuire.  

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

 
 
 


