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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. 1774/C8/1838 
Data: 20.10.2015  

 
         Prin contestaţia nr. 1225/21.09.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

18133/21.09.2015, depusă de SC SIAD ROMANIA SRL, cu sediul în 
Bucureşti, str. Drumul Osiei nr. 75-79, sector 6, înregistrată la ORC 
sub nr. J40/1056/1996, având CUI RO 8184529, formulată împotriva 
documentaţiei de atribuire întocmită de INSTITUTUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS NASTA”, cu sediul în Bucureşti, Şos. 
Viilor nr. 90, sector 5, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea încheierii 
acordului-cadru, pe 24 luni, având ca obiect „Furnizare gaze medicale”, 
coduri CPV 24111500-0 - Gaze medicale (Rev.2) şi CPV   98300000-6 - 
Servicii diverse (Rev.2), s-a solicitat Consiliului următoarele: 

 - obligarea autorităţii contractante la remedierea documentaţiei de 
atribuire prin împărţirea pe loturi a contractului de furnizare în cauză; 

 - obligarea autorităţii contractante la remedierea documentaţiei de 
atribuire în ceea ce priveşte termenul de 5 zile lucrătoare de la 
semnarea acordului cadru pentru livrarea şi montarea echipamentelor 
tehnice necesare furnizării gazelor medicale; 

 - obligarea autorităţii contractante la remedierea documentaţiei de 
atribuire în ceea ce priveşte formularea „aparat de măsură etalonat 
metrologic pe cisterna de transport a oxigenului medical”; 

 - în subsidiar, în situaţia în care măsurile de remediere nu mai sunt 
posibile, anularea procedurii de achiziţie; 

 -  suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea pe fond a 
cauzei. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 

 
Admite, în parte, contestaţia formulată de SC SIAD ROMANIA SRL, 

în contradictoriu cu INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE „MARIUS 
NASTA”, obligă autoritatea contractantă la remedierea documentaţiei 
de atribuire, în sensul precizării termenelor de livrare şi execuţie 
pentru fiecare echipament sau activitate solicitată, şi la modificarea 
cerinţei: „aparat de măsură etalonat metrologic pe cisterna de 
transport a oxigenului medical” în: „Măsurarea şi confirmarea cantităţii 
de oxigen medicinal lichid livrate se efectuează în baza mijlocului de 
măsurare etalon, instalat pe cisterna de transport a produsului, mijloc 
de măsurare ce trebuie să aibă certificat aprobare de model emis de 
Biroul Român de Metrologie Legală”, cu publicarea măsurilor dispuse în 
SEAP, în termen de 10 zile de la data primirii prezentei decizii.  

Respinge, ca nefondate, celelalte cereri formulate de 
contestatoare. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu stabilirea unui nou 
termen de depunere şi deschidere a ofertelor, care nu poate fi mai mic 
de 10 zile de la data publicării în SEAP a acestor modificări. 

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

10 zile de la comunicare. 


