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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. 2232/C1/2411 
Data: 29.12.2015 

 
       Prin contestaţia nr. 1574/07.12.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23647/08.12.2015, 
depusă de SC CORTECH MED SRL, cu sediul în Bucureşti, Sector 2, str. 
Gheorghe Titeica nr. 190B, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J40/13271/2007, având Codul de Identificare Fiscală RO 
22088756, reprezentată convenţional de Cabinetul de Avocat Vass lulia-
Erzsebet, cu sediul în strada Alexandru Deparateanu nr. 10, sector 1, 
Bucureşti, împotriva „măsurilor nelegale” adoptate de către  ORAŞUL 
COMANESTI, cu sediul în strada Ciobanuş nr. 2, Comăneşti, judeţul 
Bacău, Cod poştal 605200, judeţul Timiş, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, în vederea 
atribuirii contractului de achiziţie publică, având drept obiect: „Furnizare, 
instalare, punere în funcţiune şi training aparatură medicală pentru 
proiectul de investiţii: „Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi 
dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Orăşenesc „loan Lascăr" din 
oraşul Comăneşti, judeţul Bacău", LOT 12, Coduri CPV: 33100000-1 - 
Echipamente medicale (Rev. 2); 51410000-9 - Servicii de instalare de 
echipament medical (Rev. 2); 51411000-6 -Servicii de instalare de 
echipament de imagistică (Rev. 2); 80500000-9 - Servicii de formare 
(Rev. 2), s-a solicitat anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 
52708/27.11.2015, precum şi a tuturor actelor subsecvente acesteia,   
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depuse de 
contestator, constatarea admisibilităţii acesteia şi modificarea raportului 
procedurii. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. 24166/16.12.2015, SC GENERAL ELECTRIC 
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MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea 
Floreasca nr. 169, corp A, et. 7, sector 1, reprezentată convenţional prin 
TUCĂ ZBÂRCEA ASOCIAŢII cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Nicolae 
Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, intrarea Aripa de Vest et. 8, 
sector 1, formulează cerere de intervenţie, în care solicită ad.miterea 
acesteia şi respingerea ca nefondată a contestaţiei depuse. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

Admite contestaţia formulată de SC CORTECH MED SRL, în 
contradictoriu cu ORAŞUL COMANESTI. 

Anulează raportul procedurii de atribuire, în ceea ce priveşte lotul 
nr. 12 şi adresele de comunicare, ca acte subsecvente ale raportului 
procedurii.  

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile, să 
reevalueze ofertele depuse pentru lotul nr. 12, cu respectarea 
dispoziţiilor legale, a documentaţiei de atribuire şi a celor cuprinse în 
motivarea prezentei. 

Respinge ca nefondată cererea de intervenţie formulată de SC 
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

prevederile art. 280 alin. din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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

 


