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       CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea, 
 

DECIZIE 
Nr. 1900/C7/2020 
Data: 09.11.2015  

 
      Prin contestaţia nr. 512/12.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19692/13.10.2015,  formulată de 
către S.C. VARINAK EUROPE S.R.L., cu sediul social în Pantelimon, str. 
Grădinarilor, nr. 1, biroul nr. 2, judeţul Ilfov şi cu sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură la SCPA „Popovici Niţu Stoica & 
Asociaţii”, situat în Bucureşti, Calea Dorobanţi, nr. 239, etaj 6, sector 1,   
înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 
J23/2439/2009, CUI 26193622, reprezentată de către Tolgay Mehmet 
Kurt, în calitate de administrator, împotriva documentaţiei de atribuire, 
elaborată de către INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. ALEXANDRU 
TRESTIOREANU, cu sediul în Bucureşti, şos. Fundeni, nr. 252, sector 2, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică, organizată în vederea 
încheierii acordului cadru, având ca obiect „Echipamente medicale – 
instalaţii de radioterapie şi imagistică pentru L.R.T.E.I. şi servicii conexe”, 
se solicită admiterea acesteia şi, pe cale de consecinţă, următoarele: 

- în principal, anularea prevederilor restrictive şi nelegale din  
documentaţia de atribuire, prezentate în cuprinsul contestaţiei; 

- în subsidiar, în măsura în care nu pot fi dispuse măsuri de 
remediere, anularea prezentei proceduri de achiziţie publică, în temeiul 
art. 209 alin. (1), lit. c), coroborat cu art. 209 alin. (4), lit. b) şi art. 278 
alin. (2) şi (6) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- accesul la dosarul achiziţiei publice, în temeiul art. 274 alin. (1) şi 
(4) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  
 Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
 Admite, în parte, contestaţia formulată de către S.C. VARINAK 

EUROPE  S.R.L., cu sediul social Pantelimon, str. Grădinarilor, nr. 1, biroul 
nr. 2, judeţul Ilfov şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la SCPA „Popovici Niţu Stoica & Asociaţii”, situat în Bucureşti, 
Calea Dorobanţi, nr. 239, etaj 6, sector 1, în contradictoriu cu 
INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU, cu 
sediul în Bucureşti, şos. Fundeni, nr. 252, sector 2, în ce priveşte 
solicitarea de obligare a autorităţii contractante la anularea prevederilor 
restrictive şi nelegale din cadrul documentaţiei de atribuire.  

Obligă INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. ALEXANDRU 
TRESTIOREANU ca, în termen de 10 zile de la data primirii deciziei, să 
remedieze documentaţia de atribuire, după cum urmează: 

- cerinţa privind „Fasciculele de electroni” de la pag. 4 pct. B din 
caietul de sarcini se va modifica prin adăugarea sintagmei „sau echivalent 
în concordanţă cu scopul propus, radioterapie de înaltă tehnologie, 
inclusiv SRS şi SRT” şi prin stabilirea de către INSTITUTUL ONCOLOGIC 
PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU, a unor limite minime sau 
maxime, după caz, pentru indicatorii prevăzuţi în cuprinsul cerinţei 
menţionate;  

- cerinţa „Mişcările şi caracteristicile fizice ale acceleratorului” de la 
pag. 4 pct. 3 din caietul de sarcini se va modifica prin adăugarea 
sintagmei „sau echivalent, în concordanţă cu scopul propus, radioterapie 
de înaltă tehnologie, inclusiv SRS şi SRT”;  

- cerinţa „Colimatorul multilamelar” de la pag. 5 pct. 5 din caietul de 
sarcini se va modifica după cum urmează:  

 a) definirea clară a specificaţiei tehnice „numărul minim de lamele, 
în concordanţă cu scopul propus, radioterapie de înaltă tehnologie, 
inclusiv SRS şi STS”;  

  b) eliminarea din cuprinsul specificaţiei „radiaţia maximă scăpată 
printre lamele” a sintagmei „maxim 0,5%”, urmând ca aceasta să aibă 
următorul conţinut: „radiaţia maximă scăpată printre lamele (în 
conformitate cu recomandările IEC 60601-2-1)”; 

  c) adăugarea sintagmei „sau echivalent”; 
-  cerinţa „Masa pentru pacient” de la pag. 5-6 pct. 7 privind din 

caietul de sarcini se va modifica, după cum urmează:  
   a) specificaţia „capacitatea maximă a mesei: minim 200 kg” va 

avea următorul conţinut: „capacitatea maximă a mesei, minim 180 kg”;  
   b) definirea clară a specificaţiei tehnice „cursa longitudinală”, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 35 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 34/2006;  
- cerinţa „Radioterapie imagistic ghidată”, de la pag. 6 pct. 8 din 

caietul de sarcini se va modifica după cum urmează:  
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a) definirea şi explicitarea sintagmei „caracteristici optime, în 
concordanţă cu scopul propus, radioterapie de înaltă tehnologie, inclusiv 
SRS şi STS”;  

b) definirea şi stabilirea, în mod concret, a limitelor minime sau 
maxime, după caz, ale parametrilor „dimensiunea”, „rezoluţia”, 
„dimensiunea pixelului în izocentru” şi „rezoluţie spaţială în izocentru” sau 
eliminarea acestora din caietul de sarcini;  

c) în cazul în care se menţin specificaţiile tehnice de la pct. b), 
adăugarea sintagmei „sau echivalent”;   

- eliminarea cerinţei „Instruire pentru utilizarea computerului 
tomograf plan tratament”  din caietul de sarcini.   

Obligă INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. ALEXANDRU 
TRESTIOREANU ca, în cadrul aceluiaşi termen dispus anterior, să aducă la 
cunoştinţa tuturor operatorilor economici interesaţi modificările 
intervenite în cuprinsul documentaţiei de atribuire prin publicarea 
acestora în SEAP şi să continuie procedura de achiziţie publică.  

Respinge, ca nefondate, criticile legate de modalitatea de alegere a 
procedurii de acord – cadru şi privind împărţirea pe loturi a acestuia.   

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

10 zile de la comunicare. 
 


