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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, 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. 1850/ C2 /1938 

Data: 30.10.2015 
 

Prin contestaţia nr. 158/02.10.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 
19014/02.10.2015, depusă de S.C. TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L., cu 
sediul în municipiul Bucureşti, Şoseaua Colentina nr. 4, bl. 3, sc. A, et.8, 
ap. 35, sector 2, având număr de înregistrare la Oficiul Registrul 
Comerţului J40/3076/1997 şi Cod Unic de Înregistrare 9384088, împotriva 
adresei de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, emisă de către 
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ARAD, cu sediul în municipiul 
Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4, judeţul Arad, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, fără 
fază finală licitaţie electronică, a contractului de furnizare având ca obiect 
„Acord cadru furnizare materiale sanitare 16 loturi”, lot nr. 1, lot nr. 2 şi nr. 
3, cod CPV 33140000-3, având sursa de finanţare: „Fonduri bugetare”, s-a 
solicitat: anularea rezultatului procedurii pentru loturile nr. 1, nr. 2 şi nr. 3; 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea mostrelor în conformitate 
cu criteriile din documentaţia de atribuire. 

Prin cererea de intervenţie fără număr de înregistrare la emitent, 
înregistrată la Consiliu cu nr. 19701/13.10.2015, formulată de S.C 
SANTOMED S.R.L, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Liviu Rebreanu nr. 
25, judeţul Timiş, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului J35/1277/2000 şi Cod Unic de Înregistrare 13642843, în 
calitate de ofertant declarat câştigător al lotului nr. 1 în cadrul procedurii, a 
solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
 Respinge excepţia, invocată de autoritatea contractantă, referitoare la 
garanţia de bună conduită. 
 Admite excepţia, invocată de autoritatea contractantă, referitoare la 
respingerea contestaţiei ca lipsită de interes. 
 Admite excepţia, invocată de intervenient, pentru lotul 1, referitoare 
la respingerea contestaţiei, pentru lotul 1, ca lipsită de interes. 

Respinge ca lipsită de interes contestaţia formulată de S.C. TRIDENT 
MEDICAL COMPANY S.R.L., în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ARAD şi pe cale de consecinţă admite cererea de 
intervenţie formulată de S.C. SANTOMED S.R.L., pentru lotul 1. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 alin. (3) 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. 

 


