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CONSILIUL  NAŢIONAL  DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642  +4 021 890 07 45   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. 1869/C7/1981 
Data: 04.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 831/07.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19387/08.10.2015, 
formulată de către de S.C. SALESIANER MIETTEX S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, str. Drumul Osiei nr. 54-64, sectorul 6, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J40/6937/2005, având CUI RO 17480221, 
formulată împotriva documentaţiei de atribuire emisă de către SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ILFOV, cu sediul în Bucureşti, bd. Basarabia nr. 
49-51, sectorul 2, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de cerere de oferte, organizată în vederea încheierii acordului-
cadru având ca obiect „Servicii de spălătorie şi curăţătorie uscată - 48 
luni”, se solicită admiterea contestaţiei şi obligarea autorităţii 
contractante la remedierea documentaţiei de atribuire, în sensul de a 
elimina criteriile de selecţie nelegale şi factorul de evaluare nr. 2.  

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Admite contestaţia formulată de S.C. SALESIANER MIETTEX S.R.L., 

cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Osiei nr. 54-64, sectorul 6, în 
contradictoriu cu SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ILFOV, cu sediul în 
Bucureşti, bd. Basarabia nr. 49-51, sectorul 2. 

Obligă SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ILFOV ca, în termen de 
cel mult 10 zile de la primirea prezentei, să procedeze la modificarea 
caietului de sarcini în sensul eliminării prevederilor referitoare la 



 

  2 

prezentarea dovezii că ofertanţii deţin sau sunt în curs de achiziţionare a 
unui dispozitiv care purifică aerul din secţiunea „Notă” din cuprinsul 
punctului f) „Transportul lenjeriei curate - descriere”. 

Obligă SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ILFOV ca, în termen de 
cel mult 10 zile de la primirea prezentei, să procedeze la modificarea 
fişei de date a achiziţiei, în sensul includerii în cuprinsul acesteia, la 
capitolul „capacitatea tehnică şi/sau profesională”, a cerinţei referitoare 
la solicitarea de prezentarea de documente care să confirme faptul că 
mijloacele de transport a lenjeriei în afara spitalului sunt autorizate din 
punct de vedere sanitar, conform O.M.S. nr. 1025/2000. 

Obligă SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ILFOV ca, în termen de 
cel mult 10 zile de la primirea prezentei, să aducă la cunoştinţa tuturor 
operatorilor economici interesaţi de participarea la prezenta procedură 
de achiziţie publică despre modificările dispuse asupra prevederilor 
documentaţiei de atribuire. 

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

10 zile de la comunicare. 
 


