
CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro 

 
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. 2192/C11/2362 
Data: 21.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1594 din 02.12.2015 transmisă în original 

prin serviciul registratură, înregistrată la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23246 din 02.12.2015, astfel cum 
a fost precizată/completată prin adresa nr. 1664 din 14.12.2015, 
transmisă în original prin serviciul registratură, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 24023 din 
14.12.2015, formulată de SC GENERAL SERVICE GRUP 98 SRL, cu 
sediul social în Bucureşti, Aleea Vârful cu Dor nr. 30, sector 3, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/5429/1998, 
având CIF 10657220, atribut fiscal RO, reprezentată de Vicor Matei – 
Administrator, împotriva rezultatului procedurii de achiziţie publică 
comunicat prin adresa nr. 28644 din 27.11.2015, emisă de către 
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE, cu sediul în 
Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, judeţul Dâmboviţa, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de 
oferte, desfăşurată prin utilizarea parţială a mijloacelor electronice 
(online, fără etapă finală de licitaţie electronică),organizată în 
vederea atribuirii contractului de lucrări, având ca obiect „SERVICII 
TEHNICE DE PROIECTARE ETAPA A-II-A - PROIECT TEHNIC (P.TH), 
DE, DTAC, DOCUMENTAŢIE OBŢINERE AVIZE CONFORM CERTIFICAT 
DE URBANISM ŞI EXECUŢIE LUCRĂRI INCLUSIV ORGANIZARE DE 
ŞANTIER PENTRU: «REPARAŢII CAPITALE SANATORIUL TBC 
MOROENI CORP CENTRAL» DIN CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE”, cod CPV 71322000-1 – Servicii de 
proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev.2), s-au 
solicitat următoarele: 
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- anularea actului contestat şi a tuturor actelor subsecvente 
acestuia, inclusiv a raportului procedurii; 

- reevaluarea ofertei sale cu respectarea legislaţiei privind 
achiziţiile publice; 

- continuarea procedurii. 
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, ca nefondată, contestaţia formulată de SC GENERAL 

SERVICE GRUP 98 SRL, cu sediul social în Bucureşti, Aleea Vârful cu 
Dor nr. 30, sector 3, în contradictoriu cu SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE, cu sediul în Târgovişte, str. Tudor 
Vladimirescu nr. 48, judeţul Dâmboviţa. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 

de 10 zile de la comunicare. 
 


