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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, 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. 1832/C5/2098/2099/2131 
Data: 29.10.2015 

 
Prin contestaţia datată la 23.10.2015 la emitentă, înregistrată la 

Consiliu sub nr. 20614/26.10.2015, S.C. SIEMENS S.R.L., cu sediul în 
municipiul Bucureşti, str. Preciziei nr. 24, Centrul pentru Sprijinirea 
Afacerilor „West Gate Business Center”, et. 4-5, sector 6, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6772/1995, având CUI 
7614474, a contestat documentaţia de atribuire elaborată în cadrul 
procedurii de atribuire prin „licitaţie deschisă”, online, cu etapă finală de 
licitaţie electronică, a acordului-cadru având ca obiect „Aparatură 
medicală laborator radiologie imagistică” (Lot 1 – „Aparat computer 
tomograf - CT cu licenţă SOFT PACS”), cod CPV 33115000-9 (Rev.2), 
iniţiată de SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ SF. IOAN, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Vitan 
Bârzeşti nr. 13, sector 4 şi a solicitat suspendarea de urgenţă a 
procedurii de atribuire pentru Lotul 1 până la soluţionarea fondului 
cauzei, remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire, respectiv 
obligarea autorităţii contractante la remedierea caietului de sarcini prin 
clarificarea în mod corect a unei specificaţii tehnice, ţinând cont de 
solicitarea de remediere din contestaţie, precum şi de solicitarea de 
clarificare depusă de societatea sa pentru Lotul 1 şi de Răspunsul nr. 6 al 
autorităţii contractante la întrebarea nr. 6 din adresa nr. 25469/ 
23.10.2015. 

În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire s-a depus contestaţia nr. 
5796/23.10.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 20615/26.10.2015, 
completată prin adresa nr. 1359/23.10.2015, înregistrată la Consiliu sub 
nr. 20616/26.10.2015, prin care S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL 
SYSTEMS ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea 
Floreasca nr. 169A, Clădirea de Birouri „Floreasca 169”, Corp A3, et. 7, 
Birourile nr. 1, 2 şi 3, sector 1, reprezentată convenţional prin S.C.A. 
Voicu Filipescu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/3731/2000, având CUI 12924986, a contestat documentaţia de 
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atribuire aferentă Lotului 2 – „Aparat de Rezonanţă Magnetică -RMN cu 
licenţă SOFT PACS” şi a solicitat în principal, anularea caietului de sarcini 
şi a procedurii de atribuire, cu consecinţa obligării autorităţii contractante 
la întocmirea unei documentaţii tehnice corespunzătoare care să 
respecte principiile tratamentului egal, al nediscriminării, al liberei 
concurenţe şi al proporţionalităţii, în subsidiar, orice măsură necesară 
pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire, respectiv 
obligarea autorităţii contractante la modificarea caietului de sarcini prin 
modificarea şi/sau eliminarea menţiunilor privind specificaţiile tehnice ale 
echipamentului de rezonanţă magnetică, astfel încât caietul de sarcini să 
fie întocmit în acord cu principiile promovării concurenţei, al garantării 
tratamentului egal şi nediscriminatoriu operatorilor economici şi al 
utilizării eficiente a fondurilor. 

În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire s-a depus contestaţia 
datată la 23.10.2015 la emitentă, înregistrată la Consiliu sub nr. 
20631/26.10.2015, prin care S.C. SIEMENS S.R.L., cu sediul în 
municipiul Bucureşti, str. Preciziei nr. 24, Centrul pentru Sprijinirea 
Afacerilor „West Gate Business Center”, et. 4-5, sector 6, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6772/1995, având CUI 
7614474, a contestat documentaţia de atribuire aferentă Lotului 2 – 
„Aparat de Rezonanţă Magnetică -RMN cu licenţă SOFT PACS” şi a 
solicitat în principal, suspendarea de urgenţă a procedurii de atribuire 
pentru Lotul 2 până la soluţionarea fondului cauzei, anularea 
documentaţiei de atribuire şi a procedurii de atribuire, cu consecinţa 
obligării autorităţii contractante la organizarea unei proceduri de 
atribuire cu întocmirea unei documentaţii tehnice/caiet de sarcini 
corespunzătoare care să respecte principiile liberei concurenţe, al 
nediscriminării, tratamentului egal şi al utilizării eficiente a fondurilor, 
ţinând cont de solicitările de remediere privind eliminarea/modificarea 
specificaţiilor tehnice criticate, în subsidiar, în măsura în care anularea 
procedurii de atribuire nu se dispune, remedierea actelor ce afectează 
procedura de atribuire, respectiv obligarea autorităţii contractante la 
remedierea caietului de sarcini prin modificarea şi/sau eliminarea 
specificaţiilor tehnice ale echipamentului aparat de tomografie, ţinând 
cont de solicitările de remediere din contestaţie, astfel încât caietul de 
sarcini să fie întocmit în acord cu principiile promovării concurenţei, al 
proporţionalităţii, al garantării tratamentului egal şi nediscriminatoriu şi 
al utilizării eficiente a fondurilor. 
 

În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
 Se ia act de renunţarea la contestaţiile formulate de S.C. SIEMENS 
S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Preciziei nr. 24, Centrul 
pentru Sprijinirea Afacerilor „West Gate Business Center”, et. 4-5, sector 
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6, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ SF. IOAN, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, 
Şoseaua Vitan Bârzeşti nr. 13, sector 4, împotriva Lotului 1 – „Aparat 
computer tomograf - CT cu licenţă SOFT PACS” şi a Lotului 2 – „Aparat 
de Rezonanţă Magnetică -RMN cu licenţă SOFT PACS”. 
 Se ia act de renunţarea la contestaţia formulată de S.C. GENERAL 
ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, Calea Floreasca nr. 169A, Clădirea de Birouri „Floreasca 169”, 
Corp A3, et. 7, Birourile nr. 1, 2 şi 3, sector 1, în contradictoriu cu 
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ SF. IOAN, în calitate de autoritate 
contractantă, împotriva Lotului 2 – „Aparat de Rezonanţă Magnetică -
RMN cu licenţă SOFT PACS”. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea contractantă, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare.  

 


