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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 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. 2071/19.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20164/19.10.2015, 
depusă de către S.C. ... S.R.L., cu sediul în ..., ..., ..., înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ..., CUI ..., reprezentată legal de 
prin director general dr. şi director economic ..., împotriva 
documentaţiei de atribuire elaborată de, cu sediul în ..., ... nr. 2, judeţul 
..., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin licitaţie deschisă online cu etapă finală de licitaţie 
electronică, a contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Furnizare sterilizator cu abur minim 300 l; Furnizare ventilatoare 
staţionare şi mobile, Furnizare ecograf”, cod CPV 33100000-1 
echipamente medicale (Rev. 2), s-au solicitat următoarele: ...re după 
modificarea specificaţiilor tehnice „cu respectarea principiilor 
tratamentului egal, nediscriminării, liberei concurenţe şi 
proporţionalităţii şi deopotrivă a dispoziţiilor legale complementare 
aplicabile în materie”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

DECIDE: 
 

Ia act de renunţarea, de către S.C. ... S.R.L., cu sediul în ..., ..., 
sector, la soluţionarea contestaţiei formulată în contradictoriu cu 
autoritate contractantă, cu sediul în ..., ..., judeţul .... 
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MOTIVARE 

 
În luarea deciziei, s-au avut în vedere următoarele: 
Prin contestaţia nr. 2071/19.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20164/19.10.2015, S.C. 
... S.R.L. critică documentaţia de atribuire elaborată de ………………., în 
cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă online cu etapă 
finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie publică având ca 
obiect „Furnizare sterilizator cu abur minim 300 l; Furnizare ventilatoare 
staţionare şi mobile, Furnizare ecograf”, solicitând următoarele: ...re 
după modificarea specificaţiilor tehnice „cu respectarea principiilor 
tratamentului egal, nediscriminării, liberei concurenţe şi 
proporţionalităţii şi deopotrivă a dispoziţiilor legale complementare 
aplicabile în materie”. 

S.C. ... S.R.L. consideră că documentaţia de atribuire a fost 
elaborată cu încălcarea vădită a principiilor nediscriminării, 
proporţionalităţii, liberei concurenţe şi tratamentului egal între operatorii 
economici, autoritatea contractantă elaborând o serie de cerinţe de 
eligibilitate restrictive, nejustificate şi nelegale, care, în opinia 
contestatoarei, nu sunt necesare în raport cu obiectul procedurii de 
atribuire, „fiind inserate exclusiv în scopul favorizării anumitor 
ofertanţi”. 

Redând prevederile art. 179 alin. (2), art. 35 alin. (1) şi art. 38 din 
O.U.G. nr. 34/2006, petenta consideră că specificaţiile tehnice din 
caietul de sarcini, detaliate în cuprinsul contestaţiei, sunt vădit abuzive, 
nejustificate şi disproporţionate faţă de obiectul, scopul şi complexitatea 
contractului ce urmează a fi atribuit, impunerea acestora prin 
documentaţia de atribuire fiind de natură a restricţiona grav accesul la 
prezenta procedură de atribuire, prin favorizarea evidentă şi nepermisă 
a operatorului economic Samsung Medison. 

Astfel, pentru fişele tehnice: echograf 3 bucăţi (medicină internă, 
echograf obstetrică ginecologie, echograf pediatrie), petenta solicită 
Consiliului să dispună obligarea autorităţii contractante la „eliminarea 
tuturor cerinţelor tehnice restrictive şi întocmirea unor noi specificaţii 
întrucât fişele tehnice publicate indică, fără echivoc, un singur 
producător, respectiv Samsung Medison, prin Modelele Mz Sono U6, 
WS80A Elite, Accuvix XG”. 

De asemenea, autoarea contestaţiei apreciază că eliminarea 
cerinţelor restrictive şi nelegale, specifice unui singur producător, 
precum şi a celorlalte care nu au relevanţă clinică ar reprezenta un 
avantaj pentru autoritatea contractantă, care astfel ar putea transpune 
în practică principiul utilizării eficiente al fondurilor publice prevăzut 
expres la art. 2 alin. (2) lit. f) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

În acelaşi context, contestatoarea opinează că, reluarea procedurii 
de atribuire după revizuirea cerinţelor tehnice restrictive şi nelegale se 



3 
 

circumscrie scopului O.U.G. nr. 34/2006, precizat la art. 2 alin. (1) lit. 
a), respectiv promovarea concurenţei între operatorii economici. 

În probaţiune, a fost depus, în copie, un set de documente. 
Prin punctul de vedere nr. 7147/21.10.2015, transmis prin fax, 

înregistrat la Consiliu sub nr. 20364/21.10.2015, autoritatea 
contractantă a precizat că, în data de 20.10.2015, a publicat în SEAP şi 
prin adresa nr. 7118/20.10.2015 a comunicat contestatoarei faptul că 
este de acord cu toate modificările solicitate în contestaţie, iar, în 
ipoteza în care aceasta apreciază măsura autorităţii contractante 
oportună, are posibilitatea de a uza de dreptul prevăzut de dispoziţiile 
art. 256³ alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Prin adresa din 2125/23.10.2015, transmisă prin e-mail, 
înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 20597/..., S.C. ... S.R.L. a precizat că, 
întrucât autoritatea contractantă a renunţat la cerinţele restrictive din 
caietul de sarcini care favorizau un anumit producător, renunţă la 
contestaţia nr. 2071/19.10.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 
20164/19,10.2015, fapt pentru care, în temeiul dispoziţiilor art. 278 
alin. (7) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul urmează să ia act de renunţarea, de către S.C. ... 
S.R.L., la soluţionarea contestaţiei, formulată în contradictoriu cu S...A. 

 
PREŞEDINTE COMPLET, 

... 
 
 

MEMBRU,                    MEMBRU, 
...                ... 

 
 

 


