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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. 2175/C7/2326 
Data: 18.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 7548/24.11.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 

22873/24.11.2015, formulată de către S.C. NOVAINTERMED S.R.L., cu 
sediul social în Bucureşti, str. Ceaikovski nr. 7, ap. 18, sectorul 2, şi cu 
sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în Pipera, 
str. Drumul Potcoavei nr. 5A, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub numărul J40/17001/1994, având C.U.I. RO 6220293, 
împotriva adresei nr. 74350/19.11.2015 privind comunicarea rezultatului 
procedurii, emisă de către MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE, cu sediul în 
Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte, aplicată 
prin utilizarea parţială a mijloacelor electronice, respectiv cu etapă finală de 
licitaţie electronică, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie 
publică, divizat pe loturi, având ca obiect „Furnizare reactivi pentru 
diagnosticul infecţiei HIV/SIDA ELISA”, cod CPV 33696300-8 - Reactivi 
chimici (Rev. 2), pentru lotul 1 „Furnizare reactivi pentru diagnosticul 
infecţiei HIV/SIDA ELISA – tip MUREX”, se solicită anularea adresei nr. 
74350/19.11.2015 privind comunicarea rezultatului procedurii de atribuire 
şi reevaluarea propunerilor tehnice, în conformitate cu specificaţiile tehnice 
prevăzute în caietul de sarcini. 
     Prin cererea de intervenţie nr. 3244/08.12.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23729/08.12.2015, depusă 
de către S.C. Proton Impex 2000 S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. 
Caraiman nr. 86, sectorul 1 şi cu adresa pentru comunicarea actelor de 
procedură în Bucureşti, str. Mugur Mugurel nr. 9, sectorul 3, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/10230/1996, având CUI 9000578, 
se solicită admiterea acesteia, respingerea contestaţiei formulate de S.C. 
NOVAINTERMED S.R.L. ca nefondată şi menţinerea actelor întocmite de 
autoritatea contractantă, ca temeinice şi legale, precum şi inadmisibilitatea 
criticilor aduse în completare prin concluziile scrise. 
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Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge excepţia neconstituirii garanţiei de bună conduită, de către 

S.C. NOVAINTERMED S.R.L., invocată de autoritatea contractantă.   
Admite contestaţia formulată de către S.C. NOVAINTERMED S.R.L., cu 

sediul social în Bucureşti, str. Ceaikovski nr. 7, ap. 18, sectorul 2 şi cu 
sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în Pipera, 
str. Drumul Potcoavei nr. 5A, jud. Ilfov, în contradictoriu cu MINISTERUL 
SĂNĂTĂŢII PUBLICE, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, 
sectorul 1. 

Anulează, în parte, procesul verbal intermediar de evaluare nr. 
3/09.11.2015, în ceea ce priveşte menţiunile referitoare la oferta depusă 
de S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L., pentru lotul 1, precum şi raportul 
procedurii nr. 74153/19.11.2015, în partea privind menţiunile legate de 
lotul 1 şi actele subsecvente acestuia, pentru lotul 1.    

Obligă MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE ca, în termen de cel mult 10 
zile de la primirea prezentei decizii, să procedeze la reluarea procedurii de 
la etapa de evaluare a ofertelor, prin reevaluarea propunerii tehnice depusă 
de către S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L. pentru lotul 1, prin solicitarea de 
clarificări în baza art. 78 alin. (1) din HG nr. 925/2006 vizând Raportul de 
evaluare emis în data de 22.06.2007 de către Institutul Paul Erlich din 
Germania, depus de acesta în propunerea tehnică, pentru considerentele 
din motivare, procedura de atribuire urmând a fi continuată pentru lotul 1.  

Obligă MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE ca, în cadrul aceluiaşi 
termen dispus anterior, să comunice operatorilor economici încă implicaţi în 
procedura de atribuire, lotul 1, măsurile luate în baza prezentei decizii.  

Respinge cererea de intervenţie depusă de S.C. PROTON IMPEX 2000 
S.R.L., ca nefondată.  

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


