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    CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
      SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 
Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www. cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 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. 2104 /C6/2319 
Data:09.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 277 din 23.11.2015, înregistrată la C.N.S.C. cu 

nr. 22803 din 23.11.2015, depusă de către S.C. BIOMATRIX SYSTEM 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Gheorgheni nr. 68, et. 3, ap. 10, 
sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/3822/2012, având C.I.F. RO 30019587, reprezentată legal prin 
administrator Bălăşoiu Elena, împotriva rezultatului procedurii de 
atribuire aferent loturilor nr. 4 şi 5, comunicat cu adresa nr. 25970 din 
19.11.2015, de către SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
ORADEA, cu sediul în municipiul Oradea, str. Republicii nr. 37, judeţul 
Bihor, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin licitaţie deschisă, organizată pe loturi, în vederea 
încheierii acordului-cadru de furnizare având ca obiect „Materiale de 
osteosinteză”, cod CPV 33183100-7 implanturi ortopedice (Rev.2), se 
solicită admiterea contestaţiei şi obligarea autorităţii contractante la:  

- anularea raportului procedurii pentru loturile 4 şi 5 şi a comunicării 
nr. 25970/19.11.2015, emisă în baza acestuia, precum şi a 
comunicărilor transmise celorlalţi ofertanţi participanţi cu ofertă la 
loturile contestate; 

- reluarea procesului de evaluare şi reanalizare a ofertelor pentru 
loturile 4 şi 5 „cu respectarea prevederilor legale menţionate ca fiind 
încălcate şi aplicarea criteriului de atribuire doar ofertelor admisibile, 
„conform si in termenul de 15 zile determinat de art. 278 alin. (2) şi 
alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2006”; 

- anularea deciziei privind declararea ca admisibile/câştigătoare a 
ofertelor depuse de S.C. MEDICAL ORTOVIT S.R.L., a raportului 
procedurii şi a actelor subsecvente acestuia şi reluarea procedurii de 
atribuire „în sensul analizării şi reevaluării ofertei respective cu 
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respectarea prevederilor din documentaţia de atribuire şi a legislaţiei în 
materie, conform obiectului şi motivării prezentei contestaţii”; 

- „obligarea autorităţii contractante să comunice tuturor 
participanţilor implicaţi în procedura de atribuire măsurile luate în baza 
prezentei decizii”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Ia act de renunţarea, de către petenta S.C. BIOMATRIX SYSTEM 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Gheorgheni nr. 68, et. 3, ap. 10, 
sector 5, la soluţionarea contestaţiei privind lotul nr. 4 de produse – 
„sistem de osteosinteza femur proximal – distal”. 

Admite excepţia lipsei de interes în promovarea contestaţiei vizând 
rezultatului procedurii de atribuire a lotului nr. 5 de produse – 
„osteosinteza centromedulara”, invocată ex officio, şi respinge, ca 
lipsită de interes, contestaţia formulată de către S.C. BIOMATRIX 
SYSTEM S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Gheorgheni nr. 68, et. 3, ap. 
10, sector 5, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ ORADEA, cu sediul în municipiul Oradea, str. Republicii nr. 37, 
judeţul Bihor. 

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

10 zile de la comunicare.  
 


