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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Bucureşti, 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. 1787 / C6 /2057 
Data: 26.10.2015 

 
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. MEDIST IMAGING & POC S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, str. Ion Urdăreanu nr. 34, sector 5, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J40/12399/2008, CUI 24205100, 
reprezentată legal de prin director general dr. Bogdan Radu Niculescu şi 
director economic Cristina Crăciun, împotriva documentaţiei de atribuire 
elaborată de SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA, cu sediul în Mangalia, 
str. Rozelor nr. 2, judeţul Constanţa, 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: 
suspendarea, în regim de urgenţă, a procedurii de atribuire până la 
soluţionarea fondului cauzei; obligarea autorităţii contractante la 
modificarea specificaţiilor tehnice restrictive şi nelegale din caietul de 
sarcini şi continuarea procedurii de atribuire 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: 
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Ia act de renunţarea, de către S.C. MEDIST IMAGING & POC S.R.L., 

cu sediul în Bucureşti, str. Ion Urdăreanu nr. 34, sector, la soluţionarea 
contestaţiei formulată în contradictoriu cu autoritate contractantă 
SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA, cu sediul în Mangalia, str. Rozelor nr. 
2, judeţul Constanţa. 

 


