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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. 1860/C8/1939, 2032 

Data: 03.11.2015  
 
Prin contestaţia nr. 556/02.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19021/02.10.2015, formulată de SC 
PRODIA SRL, cu sediul în Miercurea Ciuc, strada Inimii, nr. 12, judeţul 
Harghita, având CUI RO 12139054, înregistrată la ORC sub nr. 
J19/261/1999, reprezentată legal prin Szabo Sandor - administrator, 
împotriva adresei de solicitare de clarificări nr. 9771/30.09.2015, transmisă 
de către SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ MIERCUREA CIUC, cu sediul în 
Miercurea Ciuc, strada Dr. Denes Laszlo, nr. 2, cod poştal 530180, judeţul 
Harghita, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă, organizată în vederea atribuirii acordului cadru, încheiat cu un 
număr de maxim 3 agenţi economici, pe o perioadă de 36 luni, având ca 
obiect: „Servicii prestate de laboratoare medicale”, s-a solicitat anularea 
adresei de solicitare de clarificări nr. 9771/ 30.09.2015 şi obligarea autorităţii 
contractante la punerea în aplicare a deciziei Consiliului nr. 
1585/C1/1565/23.09.2015 şi la reevaluarea ofertelor cu respectarea 
respectivei decizii. De asemenea, s-a solicitat suspendarea procedurii până la 
soluţionarea fondului cauzei, solicitare soluţionată de Consiliu, în sensul 
respingerii ei ca nefondată, prin decizia nr. 251S/C8/ 1939/ 06.10.2015. 

Prin contestaţia nr. 580/14.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19829/14.10.2015,  formulată de SC 
PRODIA SRL, cu datele de identificare menţionate mai sus, împotriva 
rezultatului procedurii comunicat de SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
MIERCUREA CIUC, în cadrul procedurii anterior menţionată, s-a solicitat 
anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
10147/08.10.2015, a procesului-verbal de evaluare a ofertelor şi a actelor 
subsecvente acestuia, inclusiv a raportului procedurii şi a celorlalte acte prin 
care s-a stabilit clasamentul ofertelor declarate admisibile. De asemenea, s-a 
solicitat obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor cu 
respectarea deciziei Consiliului nr. 1585/C1/ 1565/23.09.2015 precum şi 
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conexarea prezentei contestaţii cu cea depusă anterior şi înregistrată la 
Consiliu cu nr. 19021/02.10.2015. 

Prin cererea de intervenţie în interes propriu nr. 2747/19.10.2015, 
înregistrată la CNSC cu nr. 20254/20.10.2015, formulată de către SC 
MEDCENTER SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Aeroportului nr. 2, corp 1, 
parter, camera 4, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub 
nr. J40/8505/2000, având CUI 13368447, reprezentată legal prin dr. Sandu 
Marian Virgiliu - Administrator, s-au solicitat următoarele:  
 - admiterea prezentei cereri de intervenţie în interes propriu; 
 - respingerea contestaţiei înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 
10352/14.10.2015; 
 - menţinerea comunicării autorităţii contractante nr. 10147/ 
08.10.2015, prin care oferta sa a fost declarată admisibilă şi câştigătoare a 
procedurii de atribuire a contractului; 
 - menţinerea deciziei comisiei de evaluare a ofertelor prin care a fost 
declarată admisibilă şi câştigătoare oferta sa; 
 - menţinerea raportului procedurii de atribuire întocmit de autoritatea 
contractantă. 

Pentru soluţionarea contestaţiilor, având în vedere ca acestea au fost 
formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, Consiliul a procedat la 
conexarea lor, în conformitate cu dispoziţiile art. 273 alin. (1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. 
 
 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

DECIDE:  
 

Conexează cele două contestaţii. 
 Respinge, ca nefondată, excepţia invocată de autoritatea contractantă, 
în ceea ce priveşte contestaţia nr. 580/14.10.2015, înregistrată la CNSC cu 
nr. 19829/14.10.2015. 
 Admite, în principiu, cererea de intervenţie înaintată de SC MEDCENTER 
SRL, asupra contestaţiei nr. 580/14.10.2015, înregistrată la CNSC cu nr. 
19829/14.10.2015,  formulată de SC PRODIA SRL.  
 Respinge, ca nefondată, contestaţia nr. 556/02.10.2015, înregistrată la 
CNSC cu nr. 19021/02.10.2015, înaintată de SC PRODIA SRL.  
 Admite contestaţia nr. 580/14.10.2015, înregistrată la CNSC cu nr. 
19829/14.10.2015, formulată de SC PRODIA SRL, în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ MIERCUREA CIUC 
şi anulează rezultatul procedurii consemnat în raportul procedurii de atribuire 
nr. 10146/08.10.2015 şi în adresele de comunicare a rezultatului procedurii, 
în partea ce priveşte evaluarea ofertei SC MEDCENTER SRL.  

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii de atribuire în 
cauză, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei, cu reanalizarea 
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ofertei SC MEDCENTER SRL, din punct de vedere al justificării preţului propus, 
potrivit celor reţinute în motivare. 

Respinge, ca nefondată, cererea de intervenţie aparţinând SC 
MEDCENTER SRL, referitor la contestaţia nr. 580/14.10.2015, înregistrată la 
CNSC cu nr. 19829/14.10.2015. 

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

zile de la comunicare. 
 


