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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, 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.  2152/C5/2432 
Data: 16.12.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 1613/11.12.2015, transmisă prin fax, depusă în 
original la registratura Consiliului şi comunicată prin mijloace electronice 
(e-mail), înregistrată la Consiliu sub nr. 23984/11.12.2015, nr. 
23985/11.12.2015 şi respectiv sub nr. 23986/11.12.2015, S.C. ROCHE 
ROMANIA S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 
3-5, clădirea „City Gate Turnul de Sud”, etajele 4A, 5 şi 6, sectorul 1, 
având adresa de corespondenţă la S.C. ROCHE ROMANIA S.R.L. - 
DIVIZIA DIAGNOSTICE, din municipiul Bucureşti, str. Polonă nr. 68-72, 
clădirea „Polona 68 Business Center”, etaj 3, sectorul 1, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8210/2005, având CIF RO 
17551047, a contestat rezultatul procedurii de atribuire aferent lotului 3 
- „Aparat real-time PCR+sistem automat pentru extracţie acizi nucleici”, 
din cadrul procedurii de atribuire prin „cerere de oferte”, online, a 
contractului de achiziţie publică de furnizare având ca obiect 
„Echipamente medicale (inclusiv instalare şi punere în funcţiune)”, cod 
CPV: 33100000-1 (Rev.2), organizată de către SPITALUL DE BOLI 
INFECŢIOASE BRAŞOV, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în 
municipiul Braşov, str. Mihai Viteazul nr. 9, judeţul Braşov şi a solicitat 
Consiliului, „anularea raportului procedurii de achiziţie publică şi a actelor 
subsecvente emise de autoritatea contractantă în aplicarea acestuia”. 

 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 

DECIDE: 
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Admite excepţia tardivităţii contestaţiei, invocată din oficiu şi 
respinge, ca tardivă, contestaţia formulată de S.C. ROCHE ROMANIA 
S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 3-5, 
clădirea „City Gate Turnul de Sud”, etajele 4A, 5 şi 6, sectorul 1, având 
adresa de corespondenţă la S.C. ROCHE ROMANIA S.R.L. - DIVIZIA 
DIAGNOSTICE, din municipiul Bucureşti, str. Polonă nr. 68-72, clădirea 
„Polona 68 Business Center”, etaj 3, sectorul 1, în contradictoriu cu 
SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE BRAŞOV, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în municipiul Braşov, str. Mihai Viteazul nr. 9, 
judeţul Braşov. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică aferent lotului 3 „Aparat real-time PCR+sistem automat 
pentru extracţie acizi nucleici”. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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

 


