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Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 
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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. 193s/127C10/1409,1443 

Data: 04.08.2015  
 

Prin contestaţia nr. 70/23.07.2015 înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 14075/27.07.2015, 
depusă de către SC SAL VET SERVICII VETERINARE SRL, cu sediul în 
Bacău, str. I.I. de la Brad nr. 82, judeţul Bacău, având Cod Unic de 
Înregistrare 33393410 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului J04/646/2014, formulată împotriva rezultatului procedurii 
emis de DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA 
ALIMENTELOR BACĂU, cu sediul în Bacău, str. Bucovinei nr. 21, 
judeţul Bacău, în calitate de autoritate contractantă în cadrul 
procedurii de licitaţie deschisă organizată pentru atribuirea acordului-
cadrul având ca obiect „Achiziţie servicii veterinare” – lot 6 Servicii 
veterinare CSVA Parjol, s-a solicitat anularea adresei nr. 
9897/21.07.2015, precum şi recalcularea punctajului conform grilei 
şi situaţiei reale şi nu în baza unor documente întocmite doar pentru 
a obţine punctaj. 

Prin contestaţia nr. 28/28.07.2015 înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 14477/31.07.2015, 
depusă de către SC SEMEVET SRL, cu sediul în comuna Pârjol, sat 
Pârjol nr. 98, judeţul Bacău, având Cod Unic de Înregistrare 
34628710 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
J04/599/2015, formulată împotriva comunicării rezultatului 
procedurii emis de către DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI 
PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BACĂU, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică, în 
ceea ce priveşte lotul 6 Servicii veterinare CSVA Parjol, s-a solicitat:  

- anularea raportului procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publica de servicii veterinare CSVA PÎRJOL, înregistrat la 
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autoritatea contractantă sub nr. 9895/21.07.2015, precum şi a 
actelor subsecvente acestuia, comunicat prin adresa D.S.V.S.A. 
BACĂU nr.9896/21.07.2015 la data de 23.07.2015, 

- refacerea procedurii de atribuire, de la etapa analizării 
documentaţiei de calificare, prin reanalizarea acesteia şi stabilirea 
punctajelor pentru fiecare ofertant, ţinând cont de incidenţa cazurilor 
de descalificare/nepunctare, prevăzute atât în caietul de sarcini cât şi 
de OUG nr.34/2006, precum şi de criticile din cuprinsul contestaţiei 
privind netemeinicia si nelegalitatea procedurii de atribuire, 

- suspendarea procedurii de atribuire, până la soluţionarea 
contestaţiei. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
SEMEVET SRL a solicitat suspendarea procedurii de atribuire – lot 6  
Servicii veterinare CSVA Parjol până la soluţionarea contestaţiei. 

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 Consiliul 
respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire – lot 6  
Servicii veterinare CSVA Parjol formulată de către SC SEMEVET SRL. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare. 
 


