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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
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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 prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 
 
 

DECIZIE 
 Nr. 2216/C9/2434 

                                      Data: 24.12.2015 
 

Prin contestaţia nr. 15394/12.12.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23996/14.12.2015, 
formulată de SC Nova Tech Med SRL, cu sediul în Bucureşti, Şos. Mihai 
Bravu nr. 62A, Spectrum Business Center, sector 2, privind procedura 
de cerere de oferte organizată de Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol 
Davila”, cu sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 4, sector 1, în calitate 
de autoritate contractantă, în vederea atribuirii contractului de furnizare 
şi instalare ecografe, cod CPV – 33112200-0 – Ecograf (Rev. 2), 
contestatoarea a criticat răspunsul autorităţii contractante nr. 
12388/11.12.2015 la solicitările de clarificări formulate. 

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

 
DECIDE: 

 
 În baza art. 2711 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, cu modificările şi completările ulterioare, 
respinge contestaţia depusă de SC Nova Tech Med SRL, în 
contradictoriu cu Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”. 
      Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 
 


