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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 
030084 

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 
 

 În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din O.U.G. 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 
Consiliul adoptă următoarea 
 

DECIZIE 
 

Nr. 2198/C2/2395 
Data: 22.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 37/03.12.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23528/07.12.2015, formulată de 
S.C. DR. VOICHIŢOIU VILI ROBERT S.R.L., cu sediul în comuna Gogosu, 
sat Ostrovu-Mare, str. Principală nr. 112, judeţul Mehedinţi, înregistrată 
la O.R.C. sub nr. J25/207/2014, având Cod Unic de Înregistrare 
33406022, împotriva adresei de nr. 10418/27.11.2015, reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii pentru lotul 6, emisă de DIRECŢIA 
SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
MEHEDINŢI, cu sediul în municipiul Drobeta - Turnu Severin, str. Carol 
Davila nr. 1, judeţul Mehedinţi, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă” fără fază finală de 
licitaţie electronică, a acord-cadrului de achiziţie publică de servicii având 
ca obiect „Servicii sanitar veterinare”, cod CPV 85200000-1, tip de 
finanţare: fonduri bugetare, s-a solicitat: „anularea înscrisului 
comunicare 10418/27.11.2015 şi a raportului de reevaluare nr. 
10417/27.11.2015; obligarea autorităţii contractante de a relua procesul 
de evaluare prin reverificarea şi constatarea ca documentul cu nr. 
9261/28.10.2014 – cu titlul de Contract de închiriere depus la oferta 
CMV DR. DUŢĂ SEBASTIAN, este neconform cerinţelor de acordare a 
punctajului prevăzut la punctul 2 alin. (a) cap. 11 din caietul de sarcini 
aferent Lotului 6 CSV Gogosu şi de a depuncta corespunzător factorul de 
evaluare enunţat mai sus; obligarea autorităţii contractante de a relua 
procesul de evaluare şi de a constata că oferta noastră este conformă şi 
deci câştigătoare; obligarea autorităţii contractante de a verifica 
documentele depuse de CMV DR. Duţă Sebastian pentru rejustificarea 
preţului aparent deosebit de scăzut al ofertei sale şi de a înştiinţa clar 
ceilalţi ofertanţi ai Lotului 6; obligarea autorităţii contractante la plata 
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cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea prezentei contestaţii 
(bonuri fiscale copii xerox aferente documentelor anexate la prezenta).”  

Prin adresa fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată la 
Consiliu sub nr. 24260/16.12.2015, CABINET MEDICAL VETERINAR 
INDIVIDUAL DR. DUŢĂ SEBASTIAN, cu sediul în Localitatea Gogoşu, str. 
Principală, bl. 1, ap. 6, judeţul Mehedinţi, în calitate de ofertant 
desemnat câştigător al contractului de achiziţie publică de servicii având 
ca obiect „Servicii sanitar veterinare”, formulează cerere de intervenţie 
la prezenta contestaţie. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite în parte contestaţia formulată de către S.C. DR. 
VOICHIŢOIU VILI ROBERT S.R.L., în contradictoriu cu DIRECŢIA 
SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
MEHEDINŢI. Pe cale de consecinţă, respinge cererea de intervenţie 
formulată de CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL DR. DUŢĂ 
SEBASTIAN. 

Anulează raportul procedurii şi adresele de comunicare a 
rezultatului procedurii, ca acte subsecvente ale raportului procedurii, 
pentru lotul 6. 

Obligă autoritatea contractantă, ca în termen de 10 zile de la 
primirea deciziei Consiliului, să reanalizeze şi să reevalueze oferta 
câştigătoare, cu respectarea celor precizate în motivare şi a dispoziţiilor 
legale. 

Respinge ca inadmisibilă cererea privind obligarea autorităţii 
contractante de a constata că oferta contestatorului este conformă şi 
câştigătoare. 

Respinge ca putere de lucru judecat critica privind preţul 
nejustificat al câştigătorului. 

Obligă autoritatea contractantă la plata, către contestator, a sumei 
de 195 lei, reprezentând cheltuieli efectuate de acesta în cursul 
soluţionării contestaţiei. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire, cu respectarea celor 
decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (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. 
 


