
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. 2169/C11/2339 
Data: 17.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. E3658 din 25.11.2015, transmisă prin 

mijloace electronice (e-mail) la data de 25.11.2015, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22975 din 
25.11.2015, formulată de SC CLINI LAB SRL, cu sediul social în 
Târgu Mureş, Str. Rodnei nr. 15, judeţul Mureş, cod poştal 540342, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Mureş cu nr. J26/119/1993, având CIF 3102218, atribut fiscal RO, 
reprezentată de Jakab Ştefan – Director, împotriva rezultatului 
procedurii de achiziţie publică comunicat prin adresa nr. 17994 din 
19.11.2015, emisă de către SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU 
COPII CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 68, 
judeţul Cluj, cod poştal 400370, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, desfăşurată 
prin utilizarea parţială a mijloacelor electronice (offline, cu etapă 
finală de licitaţie electronică), organizată în vederea încheierii 
acordului-cadru, cu scopul de a stabili elementele/condiţiile esenţiale 
care vor guverna contractele de furnizare ce urmează a fi atribuite, 
divizat pe loturi, având ca obiect „REACTIVI DE LABORATOR”, cod 
CPV 33696500-0 – Reactivi de laborator (Rev.2), cu referire la Lotul 
nr. 1 – „Biochimie şi Imunologie”, s-a solicitat „anularea deciziei de 
atribuire a contractului”. 

Prin cererea de intervenţie nr. 691 din 07.12.2015, transmisă 
prin fax la data de 08.12.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23657 din 08.12.2015, formulată 
de SC DIAMEDIX IMPEX SA, cu sediul social în Bucureşti, Str. 
Fabrica de Glucoză nr. 15A, clădirea A4, sector 2, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. 
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J40/4813/1996, având CIF 8529458, atribut fiscal RO, reprezentată 
de Chrelias Vasileios, şi convenţional de Societatea Civilă de Avocaţi 
„Mitel & Asociaţii”, cu sediul profesional în Bucureşti, Calea Griviţei 
nr. 143, mezanin, sector 1, acesta din urmă fiind sediul ales unde 
urmează să i se facă toate comunicările privind soluţionarea 
contestaţiei, s-a solicitat respingerea contestaţiei formulată de SC 
CLINI LAB SRL, ca fiind neîntemeiată. 

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: 
 
Admite contestaţia depusă de SC CLINI LAB SRL, cu sediul 

social în Târgu Mureş, Str. Rodnei nr. 15, judeţul Mureş, cod poştal 
540342, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU 
COPII CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 68, 
judeţul Cluj, cod poştal 400370, pentru considerentele evocate în 
motivare. 

Anulează rezultatul procedurii pentru lotul 1, precum şi adresa 
de comunicare a rezultatului procedurii nr. 17994 din 19.11.2015. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la 
primirea deciziei Consiliului, să reanalizeze oferta depusă de SC 
DIAMEDIX IMPEX SA prin solicitarea de clarificări, cu respectarea 
celor evocate în motivare şi a dispoziţiilor legale aplicabile în materia 
achiziţiilor publice. 

Respinge, ca nefondată, cererea de intervenţie accesorie 
depusă de SC DIAMEDIX IMPEX SA, pentru motivele expuse în 
motivare. 

Obligă autoritatea contractantă să comunice numai operatorilor 
economici implicaţi în procedura de atribuire, potrivit art. 206 alin. 
(11) din OUG nr. 34/2006, măsurile luate în baza prezentei decizii. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică în ceea ce 
priveşte lotul 1, cu respectarea celor decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 

termen de 10 zile de la comunicare. 
 


