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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  +4 021 890 07 45   www.cnsc.ro 

                                                                                                 

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. 2233/C3/2323 
Data: 30.12.2015  

 
Prin contestaţia FN (fără număr de înregistrare la emitent), 

înregistrată la CNSC sub nr. 22861/24.11.2015 şi precizată prin adresa 
nr. 203/27.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 23091/27.11.2015, 
aparţinând SC SAFE SRL, cu sediul în Măgurele, str. Atomiştilor nr. 
399A, cp 077125, judeţul Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J23/423/2002, având CUI RO478448, reprezentată 
legal prin Ghiţă Adrian, înaintată împotriva procesului-verbal de 
evaluare al ofertelor, după licitaţia electronică, şi a rezultatului 
procedurii de atribuire comunicat prin adresa nr. 37457/20.11.2015, 
emise de UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL 
DAVILA", cu sediul în Bucureşti,  str. Dionisie Lupu nr. 37,  sector 1, în 
calitate de autoritate contractantă în procedura, cerere de oferte, cu 
etapă finală de licitaţie electronică, organizată în vederea încheierii unui 
acord-cadru având ca obiect „Servicii de întreţinere şi reparaţii 
aparatură de laborator şi piese de schimb pentru aparatura de 
laborator”, cu invitaţie de participare nr. 381076  publicată în SEAP la 
23.10.2015, s-a solicitat Consiliului obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertelor. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge excepţia neconstituirii garanţiei de bună conduită, în 
original, invocată de autoritatea contractantă. 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC SAFE SRL şi 
dispune continuarea procedurii. 
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Prezenta decizie este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 
280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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

 


