
1 

 
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, +4021 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. 2109/C11/2277 
Data: 09.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1541/16.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

22306/17.11.2015, formulată de SC CORTECH MED SRL, cu sediul social 
în Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 190B, sector 2, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/13271/2007, având CIF RO 
22088756, reprezentată prin CABINETUL DE AVOCAT VASS IULIA-
ERZSEBET, cu sediul în Bucureşti, str. Alexandru Deparateanu nr. 10, 
sector 1, unde se vor comunica toate actele de procedură, împotriva 
răspunsurilor la solicitările de clarificări nr. 6889/05.11.2015, nr. 
7023/11.11.2015, nr. 7059/12.11.2015, respectiv nr. 7060/12.11.2015, 
elaborate de către SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, cu sediul în Dorohoi, 
B-dul Victoriei nr. 75, cod poştal 715200, judeţul Botoşani, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică de furnizare, având ca obiect: ACHIZIŢIE COMPUTER 
TOMOGRAF, cod CPV 33115000-9, s-au solicitat următoarele: 

În principal, 
- anularea prevederilor nelegale menţionate în cuprinsul răspunsului 

la solicitarea de clarificări nr. 6889/05.11.2015, cu privire la specificaţia 
tehnică „puterea maximă a generatorului de înaltă tensiune" (precum şi 
din toate documentele cu conţinut identic în ceea ce priveşte această 
specificaţie tehnică, întocmite de autoritatea contractantă, dacă este 
cazul); 

- anularea răspunsului la solicitarea de clarificări nr. 
7023/11.11.2015, (precum şi a oricăror documente cu conţinut identic în 
ceea ce priveşte specificaţia tehnică referitoare la puterea maximă a 
generatorului de înaltă tensiune, întocmite de autoritatea contractantă, 
dacă este cazul); 



2 

- anularea prevederilor nelegale menţionate în cuprinsul 
răspunsurilor la solicitarea de clarificări nr. 7059/12.11.2015 şi nr. 
7060/12.11.2015, cu privire la specificaţia tehnică „puterea maximă a 
generatorului de înaltă tensiune" (precum şi din toate documentele cu 
conţinut identic în ceea ce priveşte această specificaţie tehnică, întocmite 
de autoritatea contractantă, dacă este cazul); 

- obligarea autorităţii contractante la respectarea prevederilor cu 
privire la specificaţia tehnică „puterea maximă a generatorului de înaltă 
tensiune", prevăzute în răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 
6678/28.10.2015; 

- obligarea autorităţii contractante la prelungirea corespunzătoare a 
termenului de depunere a ofertelor; 

În subsidiar, 
- anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică 

în cauză, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1) lit. c) 
coroborate cu prevederile art. 209 alin. (4) lit. b) din OUG nr. 34/2006. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC CORTECH 

MED SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL 
MUNICIPAL DOROHOI. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


