
1 / 4 
 

CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ..., România, CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, 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. .../.../... 

Data: ... 
 
 

Prin contestaţia nr. 1484/14.09.2015, transmisă prin mijloace 
electronice la data de 14.09.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 
17701/15.09.2015, S.C. C... S.R.L., cu sediul în municipiul ..., ..., 
sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ..., având 
CIF RO ..., reprezentată convenţional şi având adresa de corepondenţă la 
..., din municipiul ..., str. ..., a contestat unele prevederi ale 
documentaţiei de atribuire întocmită în cadrul procedurii de atribuire prin 
„licitaţie deschisă” online, a contractului de achiziţie publică de lucrări 
având ca obiect „Extindere secţia de oncologie cu compartiment 
radioterapie oncologică - proiectare şi execuţie”, coduri CPV 45215120-4, 
45315500-3, 51413000-0, 71220000-6 şi 71248000-8 (Rev.2), 
organizată de autoritatea contractantă S..., cu sediul în municipiul ..., ..., 
sectorul 5 şi a solicitat „suspendarea procedurii de achiziţie publică până 
la soluţionarea fondului cauzei, în conformitate cu prevederile art. 2751 
din OUG nr. 34/2006”, „anularea prevederilor nelegale menţionate în 
cuprinsul documentaţiei de atribuire şi, în consecinţă, obligarea 
autorităţii contractante la modificarea specificaţiilor tehnice nelegale 
astfel încât documentaţia de atribuire să fie pusă în concordanţă cu 
dispoziţiile legale aplicabile în materia achiziţiilor publice”, precum şi 
„obligarea autorităţii contractante la prelungirea corespunzătoare a 
termenului de depunere a ofertelor”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE 
 

Se ia act de renunţarea la contestaţia formulată de către S.C. C... 
S.R.L., cu sediul în municipiul ..., ..., .., în contradictoriu cu autoritatea 
contractantă S..., cu sediul în municipiul ..., ..., sectorul 5 

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

dispoziţiile art. 280 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. 

 
MOTIVARE 

 
 

Prin contestaţia nr. 1484/14.09.2015, transmisă prin mijloace 
electronice la data de 14.09.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 
17701/15.09.2015, formulată de S.C. C... S.R.L., în contradictoriu cu 
S..., împotriva unor prevederi ale documentaţiei de atribuire întocmită în 
cadrul procedurii de atribuire prin „licitaţie deschisă” online, a 
contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Extindere 
secţia de oncologie cu compartiment radioterapie oncologică - proiectare 
şi execuţie”, s-a solicitat „suspendarea procedurii de achiziţie publică 
până la soluţionarea fondului cauzei, în conformitate cu prevederile art. 
2751 din OUG nr. 34/2006”, „anularea prevederilor nelegale menţionate 
în cuprinsul documentaţiei de atribuire şi, în consecinţă, obligarea 
autorităţii contractante la modificarea specificaţiilor tehnice nelegale 
astfel încât documentaţia de atribuire să fie pusă în concordanţă cu 
dispoziţiile legale aplicabile în materia achiziţiilor publice”, precum şi 
„obligarea autorităţii contractante la prelungirea corespunzătoare a 
termenului de depunere a ofertelor”. 

În susţinere, S.C. C... S.R.L. critică unele cerinţe menţionate în 
cadrul caietului de sarcini, apreciindu-le ca fiind restrictive. 

În dovedire, contestatoarea S.C. C... S.R.L. a depus la dosarul 
cauzei, în copie, un set de înscrisuri. 

Autoritatea contractantă S..., a transmis, prin adresa nr. 
47783/07.10.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 19330/07.10.2015, 
punctul de vedere nr. 47780/07.10.2015, însoţit de copia dosarului 
achiziţiei publice. 

În punctul de vedere, autoritatea contractantă arată că a acceptat 
solicitările contestatoarei S.C. C... S.R.L. de a elimina şi respectiv de a 
modifica unele cerinţe ale caietului de sarcini.  

În acest sens, autoritatea contractantă a publicat în SEAP la data 
de 02.10.2015 ora 1653, în cadrul anunţului de participare nr. .../..., 
măsurile de remediere dispuse, respectiv documentul „Clarificări – 
măsuri de remediere nr. 47093/02.10.2015”. 
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Faţă de cele arătate, autoritatea contractantă solicită respingerea 
contestaţiei ca rămasă fără obiect. 

Prin adresa nr. 10289/....../07.10.2015, Consiliul a solicitat 
reprezentantului convenţional al S.C. C... S.R.L., susţineri cu privire la 
punctul de vedere al autorităţii contractante nr. 47780/07.10.2015 şi faţă 
de măsurile de remediere dispuse de aceasta, aşa cum reiese din 
documentul „Clarificări – măsuri de remediere nr. 47093/02.10.2015”, 
publicat în SEAP la data de 02.10.2015 ora 1653, în cadrul anunţului de 
participare nr. .../.... 

S.C. C... S.R.L. a răspuns prin adresa nr. 2205/..., transmisă prin 
mijloace electronice, înregistrată la Consiliu sub nr. 19389/..., intitulată 
„cerere de renunţare la contestaţie”, prin care a solicitat să se ia act de 
renunţare la contestaţia  nr. 1484/14.09.2015, înregistrată la Consiliu 
sub nr. 17701/15.09.2015, motivat de faptul că prin clarificarea nr. 
47093/02.10.2015, postată în SEAP în aceeaşi dată, autoritatea 
contractantă a adoptat măsurile de remediere necesare şi a acceptat 
toate solicitările societăţii sale, modificând cerinţele tehnice din caietul 
de sarcini în mod corespunzător. 

Din documentele aflate la dosarul cauzei şi din susţinerile părţilor, 
Consiliul reţine următoarele: 

Autoritatea contractantă S..., a iniţiat procedura de atribuire, prin 
„licitaţie deschisă” online, a contractului de achiziţie publică, de lucrări, 
având ca obiect „Extindere secţia de oncologie cu compartiment 
radioterapie oncologică - proiectare şi execuţie”, coduri CPV 45215120-4, 
45315500-3, 51413000-0, 71220000-6 şi 71248000-8 (Rev.2), prin 
publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. .../..., criteriul de 
atribuire „preţul cel mai scăzut” şi o valoare estimată, fără TVA, de 
120.453.590,00 lei. 

Din informaţiile anunţului de participare, Consiliul reţine că 
termenul limită pentru primirea ofertelor este stabilit pentru data de 
14.10.2015, ora 1600, iar data limită de evaluare a ofertelor la 
09.11.2015 ora 1800. 

Cererea S.C. C... S.R.L. de suspendare a procedurii de atribuire a 
fost soluţionată de Consiliu prin decizia nr. .../.../.../17.09.2015, prin 
care s-a dispus suspendarea procedurii de atribuire. 

Prin adresa nr. 2205/..., transmisă prin mijloace electronice, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 19389/..., semnată de reprezentantul legal 
al S.C. C... S.R.L., respectiv d-l ... – administrator (aşa cum rezultă din 
Certificatul constatator nr. 359112/01.10.2015 emis de O.N.R.C.), se 
solicită Consiliului să ia act de renunţarea la contestaţia nr. 
1484/14.09.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 17701/15.09.2015, 
având în vedere măsurile de remediere adoptate de către autoritatea 
contractantă, prin adresa nr. 47093/02.10.2015, publicată în SEAP. 

Având în vedere cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile 
art. 278 alin. (1), (6) şi (7) din OUG nr. 34/2006, Consiliul va lua act de 
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renunţarea la contestaţia formulată de contestatoarea S.C. C... S.R.L., în 
contradictoriu cu S... şi va dispune continuarea procedurii de atribuire. 

 
 
 

PREŞEDINTE COMPLET 
... 
 
 
 
 
 

MEMBRU COMPLET          MEMBRU COMPLET 
 ...          ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactată în 4 exemplare originale, conţine 4 pagini. 


