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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.1991/C10/1932,1950,2048 
Data:19.11.2015 

 
 

Prin contestaţia nr. 170/01.10.2015 înregistrată la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 18924/02.10.2015, depusă de către SC 
ROMEPRO INDUSTRIES SRL, cu sediul în Tg. Cărbuneşti, str. Teilor nr. 10, 
judeţul Gorj şi adresă de corespondenţă în Bucureşti, B-dul A.I.Cuza nr. 81, 
sector 1, având Cod Unic de Înregistrare 23332092 şi număr de înregistrare 
la Oficiul Registrului Comerţului J18/168/2008, formulată împotriva 
rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 5593/30.09.2015 emisă de 
către SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII, cu sediul în 
Câmpia Turzii, str. Avram Iancu nr. 33, judeţul Cluj, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă online în vederea 
atribuirii acordului-cadru având ca obiect „ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE 
MEDICALE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU BLOCUL ALIMENTAR”, lotul nr.  34 – 
linie completă sterilizare, s-a solicitat anularea actului atacat şi a tuturor 
comunicărilor subsecvente, precum şi reevaluarea documentelor depuse în 
cadrul documentaţiei de calificare şi documentaţia tehnică pusă la dispoziţie 
de către firma sa şi firma Sterisystems (comparând specificaţiile celor doua 
firme ofertante Romepro şi Sterisystems din punct de vedere al componentei 
lotului, din punct de vedere al respectării în totalitate a caracteristicilor minim 
solicitate în caietul de sarcini - conform notelor), dar şi din punct de vedere al 
fundamentării preţului cu respectarea cerinţelor din fişa de date, pct. IV.4) 
Prezentarea ofertei. 

Prin contestaţia nr. E3152/05.10.2015 înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19078/05.10.2015, depusă tot de 
către SC CLINI LAB SRL, cu sediul în Tg. Mureş, str. Rodnei nr. 15, judeţul 
Mureş, având Cod Unic de Înregistrare 3102218 şi număr de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului J26/119/1993, formulată împotriva rezultatului 
procedurii comunicat prin adresa nr. 5593/30.09.2015 emisă de către 
SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică, în 
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ceea ce priveşte loturile 23 – Analizor automat biochimie şi 24 – Analizor 
automat hematologie, s-a solicitat anularea deciziei de atribuire a 
contractului. 

Prin contestaţia nr. 9225/”16.05.2015” înregistrată la 16.10.07.2015, 
depusă de către SC BIVARIA GRUP SRL, cu sediul în Hunedoara, str. Eroilor 
nr. 2D, judeţul Hunedoara, având Cod Unic de Înregistrare 13833576 şi 
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J20/327/2001, 
formulată împotriva procesului-verbal de revocare nr. 5869/12.10.2015 emis 
de către SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie 
publică, în ceea ce priveşte loturile 23 – Analizor automat biochimie şi 24 – 
Analizor automat hematologie, s-a solicitat anularea acestuia. 

În temeiul art. 273 alin. (1) 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, cele trei contestaţii au fost conexate.      
 
 

În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 

DECIDE:  
  
 În temeiul prevederilor art. 278 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, admite contestaţia formulată de către 
SC ROMEPRO INDUSTRIES SRL în contradictoriu cu SPITALUL MUNICIPAL 
"DR. CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII pentru lotul nr. 34 şi dispune anularea 
deciziei de declarare conformă a ofertei depuse de SC Sterisystems SRL, 
anularea raportului procedurii nr. 5571/28.09.2015 pentru lotul 34 si a 
tuturor comunicărilor subsecvente pentru acest lot. 
        În temeiul prevederilor art. 278 alin. (4) şi (6) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, dispune continuarea procedurii pentru 
lotul 34, dupa îndeplinirea dispozitiilor de mai sus, potrivit celor cuprinse in 
motivare. 
        În temeiul prevederilor art. 278 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, admite contestaţiile formulate de către 
SC CLINI LAB SRL şi de către SC BIVARIA GRUP SRL  în contradictoriu cu 
SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII pentru loturile nr. 
23 si nr. 24  şi dispune anularea raportului procedurii nr. 5571/28.09.2015  
pentru loturile nr. 23 si nr. 24, anularea procesului-verbal nr. 
5869/12.10.2015 de revocare a raportului procedurii, precum şi a tuturor 
comunicărilor subsecvente vizand loturile nr. 23 si nr. 24. 

În temeiul prevederilor art. 278 alin. (4) şi (6) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, dispune continuarea procedurii pentru 
loturile nr. 23 si nr. 24, dupa îndeplinirea dispozitiilor de mai sus, prin 
solicitarea de clarificări adresată ofertantului SC BIVARIA GRUP SRL, conform 
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motivării, si ulterior, prin stabilirea ofertelor castigătoare pentru aceste loturi 
dintre ofertele declarate admisibile. 

Termenul de aducere la îndeplinire a dispozitiilor prezentei decizii este 
de 10 zile de la comunicarea acesteia.  

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


