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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleus 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. 2123/C10/2276 
Data: 11.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 1612/16.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22304/17.11.2015, 
depusă de către SC SIAD ROMÂNIA SRL, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Drumul Osiei nr. 75-79, sector 6, având Cod Unic de 
Înregistrare 8184529 şi înregistrată la ORC sub nr. J40/1056/1996, 
formulată împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată de către 
SPITALUL CLINIC COLŢEA, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul 
I.C.Brătianu nr. 1, sector 3, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de „cerere de oferte”, pentru atribuirea acordului cadru 
de furnizare având ca obiect „Gaze medicinale şi tehnice”, cod CPV 
24111500-0, s-a solicitat: 

- în principal, obligarea autorităţii contractante la remedierea 
documentaţiei de atribuire prin împărţirea în 3 loturi a atribuirii 
contractului de furnizare - Acord-cadru Gaze medicinale şi tehnice, 
respectiv împărţirea în 2 loturi a lotului 2 = Oxigen medicinal BUT>6 MC; 
Oxigen medicinal BUT<2 MC; oxigen medicinal lichid, protoxid de azot 
medicinal, CPV 24111500-0 Gaze medicale (Rev.2) şi CPV 24112100-3 
Dioxid de carbon (Rev.2); 

- în subsidiar, în situaţia în care măsurile de remediere nu mai sunt 
posibile, anularea procedurii de achiziţie;  

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea fondului 
cauzei. 

 
În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

În temeiul art. 278 alin. (5) şi alin. (6) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare respinge ca nefondată contestaţia 
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formulată de SC SIAD ROMÂNIA SRL în contradictoriu cu SPITALUL 
CLINIC COLŢEA. 
  Dispune continuarea procedurii de atribuire.  

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) 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. 

   


