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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. 25s/C7/287 
Data: 11.03.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1703/06.03.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 3230/09.03.2015, 
formulată de către de S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L., cu sediul 
social în Bucureşti, str. Caraiman nr. 86, sectorul 1 şi cu adresa de 
corespondenţă în Bucureşti, str. Mugur Mugurel nr. 9, sectorul 3, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/10230/1996, 
având CUI RO 900578, formulată împotriva adresei nr. 
A/1335/02.03.2015 de comunicare a rezultatului procedurii de 
atribuire, emisă de către INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE 
PROF. DR. I. M. GEORGESCU, cu sediul în Iaşi, B-dul Carol I nr. 50, 
judeţul Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de licitaţie deschisă, aplicată integral prin utilizarea 
mijloacelor electronice fără etapă finală de licitaţie electronică, 
organizată în vederea atribuirii contractului de furnizare, divizat pe 
loturi, având ca obiect „Achiziţie reactivi biochimie”, se solicită 
suspendarea procedurii de achiziţie publică pentru lotul 6, până la 
soluţionarea contestaţiei, anularea conţinutului adresei mai sus 
menţionate şi obligarea autorităţii contractante la luarea 
următoarelor măsuri: anularea adresei nr. A1335/02.03.2015 
privind rezultatul evaluării, reevaluarea ofertelor aferente lotului 6 - 
Pachet reactivi compatibil sau echivalent cu analizor PLATOS R496, 
retestarea mostrelor furnizate, în conformitate cu indicaţiile 
producătorului şi în prezenţa unui reprezentant al acestuia. 

 
 

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

DECIDE: 
 
Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 

pentru lotul 6, formulată de către S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L., 
cu sediul social în Bucureşti, str. Caraiman nr. 86, sectorul 1 şi cu 
adresa de corespondenţă în Bucureşti, str. Mugur Mugurel nr. 9, 
sectorul 3, în contradictoriu cu INSTITUTUL DE BOLI 
CARDIOVASCULARE PROF. DR. I. M. GEORGESCU, cu sediul în Iaşi, 
B-dul Carol I nr. 50, judeţul Iaşi, ca nefondată.  

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare. 
 


