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  În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
adoptă următoarea, 
 

DECIZIE 
Nr. 1777/C4/1925 
Data: 20.10.2015  

 
Prin contestaţia nr. 3827 din data de 30.09.2015, înregistrată la 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 18823 din 
30.09.2015, înaintată de SC RADIOMED IMPEX SRL, cu sediul în 
Bucureşti, str. Abatajului nr. 44, sector 5, având CUI 17984504, privind 
procedura de licitaţie deschisă organizată de autoritatea contractantă 
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ, cu sediul în Cluj-
Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5, judeţul Cluj, în vederea atribuirii 
contractului de „servicii de întreţinere şi reparaţii aparatură radiologică” 
– lotul 8 „instalaţie radiologică DDR Multi Systems (Tip Swissray 
Elveţia)”, s-a solicitat: 

- anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii pentru 
lotul 8; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea documentelor de 
calificare şi solicitarea de clarificări suplimentare, eventual solicitarea 
unui răspuns oficial din partea C.N.C.A.N; 

- obligarea autorităţii contractante să reia procedura de atribuire, 
cu luarea în considerare a ofertei sale şi reluarea licitaţiei electronice. 

Prin cererea de intervenţie în interesul autorităţii contractante nr. 3 
din 06.10.2015, înregistrată la Consiliu cu nr. 19193 din 06.10.2015, 
formulată de SC GREENBERG & COHEN CONSULT SRL, cu sediul în 
Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 47, sc. B, ap. 9, sector 1, având CUI 
13899171, în calitate de ofertantă declarată câştigătoare în cadrul 
procedurii, pentru lotul 8, a solicitat: 

- respingerea contestaţiei depusă de SC RADIOMED IMPEX SRL; 
- constatarea faptului că, în lipsa unui atestat adecvat din partea 

producătorului Swissray Medical AG, oferta SC Radiomed Impex SRL este 
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inacceptabilă, conform art. 36 alin. (1) lit. b) din HG nr. 925/2006 şi/sau 
neconformă, potrivit art. 36 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/2006. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
   În temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, respinge ca 
nefondată contestaţia formulată de SC RADIOMED IMPEX SRL, în 
contradictoriu cu SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ, şi 
dispune continuarea procedurii de atribuire pentru lotul 8 - instalaţie 
radiologică DDR Multi Systems (Tip Swissray Elveţia). 
   Admite cererea de intervenţie formulată de SC GREENBERG & 
COHEN CONSULT SRL. 
   Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006.  
   Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 
 


