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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. 2179/C8/2448 
Data: 18.12.2015  

 

      Prin contestaţia FN, înregistrată la CNSC sub nr. 24075/14.12.2015, 
înaintată de SC PAPAPOSTOLOU SRL, cu sediul în Bucureşti, Şos. Nicolae 
Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. B, et. 1, ap. 32, sector 1, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/16098/2007, având CUI RO 22318421, 
reprezentată legal de Papapostolou Nikolaus Antonios - Administrator şi 
convenţional de avocat Corina Cojocaru – Polacsek, cu sediul ales pentru 
comunicarea actelor la  SCA „Alexe şi Asociaţii”, cu sediul în Bucureşti, 
Şos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. 4, et. 6, ap. 109, sector 1, 
împotriva adresei nr. 29122/04.12.2015, de comunicare a rezultatului 
procedurii de atribuire, pentru Lotul 2, emisă de UNIVERSITATEA DE 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR.T.POPA” IAŞI, cu sediul în Iaşi, str. 
Universităţii nr. 16, judeţul Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii, licitaţie deschisă pe loturi, online, având ca obiect 
„Aparatură ATI”, lot 2, cod CPV: 33100000-1 Echipamente medicale (Rev. 
2), iniţiată prin publicarea în SEAP a anunţului de  participare nr. 
160306/16.06.2015, s-a solicitat Consiliului: 
 - accesul la dosarul achiziţiei publice depus la Consiliu, în temeiul art. 
215 coroborat cu art. 274 alin. (4) din OUG nr. 34/2006; 
 - anularea deciziei de stabilire a ofertei câştigătoare, comunicată prin 
adresa nr. 29122/04.12.2015, prin care oferta depusă de către SC 
GEMEDICA SRL a fost declarata câştigătoare, pentru lotul 2, la preţul de 
13.500,00 lei fără TVA; 
 - anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente; 
 - obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de atribuire 
de la etapa finalizării evaluării ofertelor tehnice şi stabilirea ofertei 
câştigătoare prin aplicarea corectă a criteriului „preţul cel mai scăzut” în 
baza ofertelor tehnice declarate admisibile înainte de decriptarea ofertelor 
financiare. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE:  
 
 

Admite excepţia tardivităţii contestaţiei, invocată din oficiu, şi 
respinge, ca tardiv formulată, contestaţia depusă de SC PAPAPOSTOLOU 
SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă UNIVERSITATEA DE 
MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GR.T.POPA” IAŞI.  

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi.  
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 
 
 


