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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. 2106/C7/2090/2195 

                                          Data: 09.12.2015  
 

I.  Prin contestaţia (fără număr de înregistrare la emitent) din data 
de 20.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 20539/23.10.2015, precizată prin adresa (fără 
număr de înregistrare la emitent) din data de 30.10.2015, înregistrată la 
C.N.S.C. cu nr. 21168/02.11.2015, formulată de către S.C. MEDIQ 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L., cu sediul în Voluntari, str. Florilor, 
nr. 40, etaj 3, judeţul Ilfov şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor 
de procedură la SCA Cazacu Manolache Popa, din Bucureşti, str. G-ral. 
C-tin. Budişteanu, nr. 28C, Budişteanu Business Center, etaj 1, sector 1, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J23/2819/2009, CUI 
RO 26308935, reprezentată convenţional de către SCA Cazacu 
Manolache Popa, prin avocat Sebastian-Ionuţ Cazacu, împotriva actului 
de respingere a ofertelor pentru loturile 3 şi 4, în cadrul procedurii de 
licitaţie deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică, pe loturi, 
organizată de către SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ, cu 
sediul în Cluj Napoca, str. Clinicilor, nr. 3-5, judeţul Cluj, în calitate de 
autoritate contractantă, în vederea încheierii acordului - cadru, având ca 
obiect „Furnizare, montare şi punere în funcţiune mamografe şi 
angiografe”, se solicită anularea actului de respingere a ofertei depusă 
de S.C. MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L. pentru loturile 3 şi 4, 
anularea fazei a doua a procedurii de achiziţie publică în cauză pentru 
loturile menţionate şi refacerea acesteia, ca urmare a repunerii S.C. 
MEDIQ INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L. pe lista candidaţilor eligibili, 
constituindu-se dosarul nr. 2090/2015. 

 II. Prin contestaţia (fără număr de înregistrare la emitent şi 
nedatată), înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 21447/05.11.2015, formulată de către S.C. 
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PAPAPOSTOLOU S.R.L., cu sediul în Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu, nr. 
1, bloc A7, scara B, apartament 32, sector 1 şi cu sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură la SCA „ALEXE şi ASOCIAŢII”, din 
Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu, nr. 1, bloc A7, scara 4, etaj 6, 
apartament 109, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
cu nr. J40/16098/2007, CUI RO 22318421, reprezentată de 
Papapostolou Nikolaos Antonios, în calitate de administrator, împotriva 
adresei nr. 21645/29.10.2015, privind comunicarea rezultatului 
procedurii de atribuire, pentru loturile 3 şi 4, emisă de către aceeaşi 
autoritate contractantă, respectiv SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ CLUJ, cu sediul în Cluj Napoca, str. Clinicilor, nr. 3-5, judeţul 
Cluj, în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică, se solicită: 

- anularea deciziei de stabilire a ofertei câştigătoare, comunicată 
prin adresa 21645/29.10.2015; 

-  anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente; 
- obligarea autorităţii contractante la reanalizarea ofertelor tehnice 
depuse în cadrul procedurii de atribuire, reluarea procedurii de la etapa 
evaluării ofertelor şi stabilirea ofertei câştigătoare raportat la 
specificaţiile tehnice prevăzute în documentaţia de atribuire;   

- accesul la dosarul achiziţiei publice, în temeiul art. 215 coroborat 
cu art. 274 alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, constituindu-se dosarul nr. 2195/2015.  

Având în vedere dispoziţiile art. 273 alin. (1) din O.U.G. 34/2006, 
conform cărora contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de 
atribuire vor fi conexate pentru a se pronunţa o soluţie unitară, Consiliu 
urmează să facă aplicarea acestora, conexând dosarele 2090/2015 şi nr. 
2195/2015, contestaţiile nr. 20539/23.10.2015 şi nr. 21447/05.11.2015, 
urmând a fi soluţionate în cadrul dosarului nr. 2090/2015. 

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: 

 
 Respinge contestaţia formulată de către S.C. MEDIQ INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES S.R.L., cu sediul în Voluntari, str. Florilor, nr. 40, etaj 3, 
judeţul Ilfov şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la 
SCA Cazacu Manolache Popa, din Bucureşti, str. G-ral. C-tin. Budişteanu, 
nr. 28C, Budişteanu Business Center, etaj 1, sector 1, în contradictoriu 
cu SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ, cu sediul în Cluj 
Napoca, str. Clinicilor, nr. 3-5, judeţul Cluj, ca nefondată.  

Admite contestaţia formulată de către S.C. PAPAPOSTOLOU S.R.L., 
cu sediul în Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu, nr. 1, bloc A7, scara B, 
apartament 32, sector 1 şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la SCA „ALEXE şi ASOCIAŢII”, din Bucureşti, şos. Nicolae 
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Titulescu, nr. 1, bloc A7, scara 4, etaj 6, apartament 109, sector 1, în 
contradictoriu cu SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ.   

Anulează, în parte, procesele verbale intermediare de evaluare nr. 
19669/07.10.2015, nr. 19815/09.10.2015, nr. 20115/13.10.2015, nr. 
20614/19.10.2015 şi nr. 21014/22.10.2015, în ceea ce priveşte 
menţiunile referitoare la oferta depusă de S.C. MEDIST IMAGING & 
P.O.C. S.R.L., pentru loturile 3 şi 4, precum şi raportul procedurii nr. 
21635/29.10.2015, în partea privind menţiunile legate de loturile 3 şi 4 
şi actele subsecvente acestora.    

Obligă SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ ca, în termen 
de cel mult 10 zile de la primirea prezentei decizii, să procedeze la 
reluarea procedurii de la etapa de evaluare a ofertelor, prin reevaluarea 
propunerii tehnice depusă de către S.C. MEDIST IMAGING & P.O.C. 
S.R.L., pentru loturile 3 şi 4, cu privire la îndeplinirea cerinţei tehnice din 
caietul de sarcini legată de „monitor dedicat de 2 MP, pentru 
previzualizări”, aferent consolei de operare, pentru considerentele din 
motivare, procedura de atribuire urmând a fi continuată pentru loturile 3 
şi 4.   

Obligă SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ ca, în cadrul 
aceluiaşi termen dispus anterior, să comunice operatorilor economici încă 
implicaţi în procedura de atribuire, măsurile luate în baza prezentei 
decizii.  

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

de 10 zile de la comunicare.  
 


