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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.2156/C10/2294 
Data: 16.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 8621/17.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22451/18.11.2015, 
depusă de către SC TYD ELAN SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Cătinei nr. 
38, sector 6, având Cod Unic de Înregistrare 14574313 şi număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/2956/2002, formulată 
împotriva adresei nr. 11958/12.11.2015, reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii, emisă de către DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ 
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR CONSTANŢA, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în Constanţa, şos. Mangaliei nr. 78, 
judeţul Constanţa, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” pentru 
atribuirea acordului cadru de furnizare având ca obiect „Acord - cadru de 
furnizare reactivi de laborator” cod CPV 33696500-0, s-a solicitat:   

- anularea deciziei autorităţii contractante comunicată prin adresa 
nr. 11958 din 12.11.2015, prin care oferta SC TYD ELAN SRL a fost respinsă 
ca inacceptabila şi, pe cale de consecinţă, declararea ofertei SC TYD ELAN 
SRL ca fiind acceptată; 

- reluarea procedurii prin evaluarea ofertelor tehnice şi financiare a 
ofertanţilor, inclusiv pe cea a SC TYD ELAN SRL. 

 
 
 
 

În baza prevederilor legale aplicabile, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE:  
 

În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (5) şi alin.(6) din O.U.G. 
nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respinge ca 
nefondată contestaţia formulată de SC TYD ELAN SRL în contradictoriu 
cu DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA 
ALIMENTELOR CONSTANŢA şi dispune continuarea procedurii de 
atribuire.  

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin.(3) 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. 
 

 


