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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, 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 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. 2107/C5/2208 
Data: 09.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1704/09.11.2015, transmisă prin mijloace 

electronice, înregistrată la Consiliu sub nr. 21649/09.11.2015 şi în 
original, înregistrată la Consiliu sub nr. 21688/09.11.2015, S.C. 
ROMBIOMEDICA S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Paris nr. 
49, sector 1, având sediul pentru comunicarea actelor de procedură în 
municipiul Bucureşti, str. N. Gogol nr. 1A, sector 1, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8861/1996, având CUI 
8936885, a contestat actul administrativ nr. 33687/03.11.2015 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, prin 
„licitaţie deschisă” on-line, a acordului-cadru de furnizare având ca 
obiect „Suturi chirurgicale”, coduri CPV 33141121-4, 33184200-5 
(Rev.2), organizată de SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. 
Găgeni nr. 100, judeţul Prahova şi a solicitat următoarele: 

- anularea rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 
33687/03.11.2015, în ceea ce priveşte declararea ca necâştigătoare a 
ofertei contestatoarei pentru lotul IV şi anularea procedurii pentru lotul 
VI; 

- anularea adresei nr. 33687/03.11.2015, în ceea ce priveşte 
declararea ca necâştigătoare a ofertei contestatoarei pentru lotul IV şi a 
actelor subsecvente întocmite cu privire la anularea procedurii pentru 
lotul VI cu obligarea autorităţii contractante la emiterea unui nou act de 
comunicare a rezultatului procedurii care să îndeplinească cerinţele de 
formă şi fond cerute de dispoziţiile art. 207, 209 şi 210 din OUG nr. 
34/2006; 

- anularea Procesului verbal de evaluare nr. 33590/03.11.2015, 
întocmit după reevaluare, invocat ca temei pentru declararea 
necâştigătoare a ofertei contestatoarei pentru Lotul IV şi (eventual) 
pentru anularea procedurii pentru lotul VI; 

- anularea Proceselor verbale întocmite pe parcursul reevaluării cu 
privire la lotul IV, a raportului procedurii, a hotărârii de declarare a 
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ofertei contestatorului pentru lotul nr. 4 ca necâştigătoare precum şi a 
celei de declarare a ofertantului câştigător pentru acest lot, precum şi a 
tuturor celorlalte acte subsecvente referitoare la lotul IV; 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii prin 
reevaluarea ofertei pentru lotul nr. 4 şi lotul nr. 6 şi implicit, a ofertei 
contestatoarei pentru aceste loturi, constatându-se că: ofertele 
contestatoarei sunt admisibile şi conforme, oferta declarată de câştigător 
este inadmisibilă şi neconformă, anularea procedurii pentru lotul VI este 
netemeinică şi ilegală fiind încălcate dispoziţiile art. 209 din OUG nr. 
34/2006; procedura de evaluare a ofertelor pentru lotul IV este grav 
viciată fiind făcută cu încălcarea principiilor prevăzute de art. 2 alin. (2) 
din OUG nr. 34/2006; 

- în subsidiar, pe baza probatoriului ce se va administra în cauză, 
anularea procedurii pentru lotul IV şi 6 în temeiul art. 209 alin. (1) lit. a) 
din OUG nr. 34/2006; 

- suspendarea procedurii până la soluţionarea pe fond a 
contestaţiei, în temeiul dispoziţiilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006; 

- cheltuieli de judecată. 
 

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

 
DECIDE 

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

ROMBIOMEDICA S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Paris nr. 
49, sector 1, având sediul pentru comunicarea actelor de procedură în 
municipiul Bucureşti, str. N. Gogol nr. 1A, sector 1, în contradictoriu cu 
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Găgeni nr. 100, judeţul 
Prahova. 

Anulează Raportul procedurii nr. 33686/03.11.2015 şi toate actele 
subsecvente şi va obliga autoritatea contractantă ca în termen de 10 zile 
de la primirea prezentei să pună în executare întocmai Decizia CNSC nr. 
1737/C3/1633/15.10.2015, referitoare la loturile IV şi VI.  

Respinge ca nefondată cererea contestatoarei privind anularea 
„Procesului-verbal de evaluare nr. 33590/03.11.2015” şi ca inadmisibile 
cererile contestatoarei referitoare la constatarea de către Consiliu a 
faptului că oferta sa este admisibilă şi conformă pentru loturile IV şi VI, 
iar oferta declarată câştigătoare pentru lotul IV este inadmisibilă şi 
neconformă, pentru considerentele expuse în motivarea deciziei. 

Respinge, ca nedovedită, cererea contestatoarei de obligare a 
autorităţii contractante la plata cheltuielilor efectuate în cursul 
soluţionării contestaţiei.  

Dispune continuarea procedurii conform celor reţinute în motivarea 
deciziei. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 
 


