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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, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 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. 1982/C2/2180 
Data:19.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 7907/02.11.2015, înregistrată la CONSILIUL 

NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR sub nr. 21271/ 
03.11.2015, formulată de către S.C. LIBRO EVENTS S.R.L., cu sediul în Sat 
Căldăraru, Comuna Cernica, Str. Oxigenului nr. 8, cam. 1 şi 2, Judeţul Ilfov 
şi punct de lucru în Municipiul Bucureşti, Bd. Ferdinand I, nr. 58, Scara C, 
Etaj 1, biroul 6, Sector 2, înregistrată la O.R.C. sub nr. J23/2030/2013, 
având CIF 26301716, reprezentată legal prin Alexandru Micu - 
Administrator, împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată de către 
SPITALUL CLINIC ”PROF. DR. TH. BURGHELE”, cu sediul în Municipiul 
Bucureşti, Şos. Panduri nr. 20, Sector 5, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „cerere de ofertă” online, 
fără fază finală de licitaţie electronică, a acordului – cadru, pe o perioadă de 
12 luni, care urmează a se încheia cu un singur ofertant, având ca obiect 
„Achiziţie servicii de curăţenie şi dezinfecţie”, cod CPV 90910000-9 – Servicii 
de curăţenie (Rev.2), având sursa de finanţare: „Fonduri bugetare”, s-a 
solicitat: „obligarea autorităţii contractante la completarea/modificarea 
documentaţiei de atribuire prin corelarea cu cerinţele prevăzute în caietul de 
sarcini aferente anunţului; obligarea autorităţii contractante la modificarea 
caietului de sarcini în sensul eliminării anumitor specificaţii tehnice; în 
măsura în care modificările solicitate nu sunt admisibile fără a afecta 
procedura de atribuire, anularea acesteia; obligarea autorităţii contractante 
la plata cheltuielilor de judecată, respectiv a primei de asigurare prin care a 
fost achitată poliţa de garanţie de bună conduită”. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite, în parte, contestaţia formulată de către S.C. LIBRO EVENTS 

S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL CLINIC ”PROF. 
DR. TH. BURGHELE”, astfel: 
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-  admite criticile cu privire la documentaţia de atribuire şi obligă autoritatea 
contractantă la modificarea acesteia, potrivit celor reţinute în motivarea 
aferentă; 
- respinge ca nefondat, capătul de cerere privind anularea procedurii de 
atribuire în cauză. 
 Pe cale de consecinţă, obligă autoritatea contractantă la plata sumei de 
500 lei, reprezentând prima de asigurare, conform poliţei de asigurare nr. 
0130978/02.11.2015. 
 Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (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. 

 


