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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. 2128/C9/2307 
Data: 11.12.2015 

  
Prin contestaţia nr. 1934/20.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22695/20.11.2015, depusă 
de ITM – AMIRO SA, cu sediul în Bucureşti, Şos. Berceni nr. 8, sector 4, 
având CUI RO 382458, împotriva adresei de comunicare a rezultatului 
procedurii nr. 7903/19.11.2015, emisă în cadrul procedurii de cerere de 
oferte, organizată de SPITALUL CLINIC FILANTROPIA, cu sediul în 
Bucureşti, b-dul Ion Mihalache nr. 11-13, sector 1, în calitate de autoritate 
contractantă, pentru atribuirea contractului de furnizare Mobilier medical, 
Lot 2 – Paturi pacient cu noptiere = 16 bucăţi,  s-a solicitat anularea 
deciziei de respingere a ofertei sale comunicată prin adresa nr. 
7903/19.11.2015 şi obligarea autorităţii contractante să emită o nouă 
comunicare în concordanţă cu propunerea tehnică depusă în cadrul 
procedurii în cauză. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006, admite contestaţia formulată de ITM – AMIRO SA, în 
contradictoriu cu SPITALUL CLINIC FILANTROPIA, anulează raportul nr. 
7901/19.11.2015 în partea ce priveşte oferta contestatoarei şi decizia de 
anulare a procedurii pentru lotul 2– Paturi pacient cu noptiere = 16 bucăţi 
şi obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei prezentate de ITM 
– AMIRO SA şi la stabilirea rezultatului procedurii, cu întocmirea unui nou 
raport al procedurii pentru acest lot, în termen de 10 zile de la data primirii 
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prezentei. Comunicările privind rezultatul procedurii se vor transmite cu 
respectarea termenului legal prevăzut, operatorilor economici implicaţi.  

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006.  

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

 
 


