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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. 2211/C8/2405 
Data: 23.12.2015  

 
      Prin contestaţia nr. 4098/07.12.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23602/07.12.2015, 
formulată de SC DIAMEDIX IMPEX SA, cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica 
de Glucoză nr. 15A, Clădirea A4, sector 2, înregistrată la Oficului 
Registrului Comerţului sub nr. J40/4813/1996, având CUI RO 8529458, 
reprezentată legal prin Cristina Ciucă – Director Vânzări & Marketing, 
împotriva documentaţiei de atribuire, caietul de sarcini pentru Lotul 1 – 
Set reactivi pentru imunologie, întocmite de SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ SATU MARE, cu sediul în Satu Mare, str. Prahovei nr. 1, judeţul 
Satu Mare, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
licitaţie deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru având 
ca obiect „Furnizare Set Reactivi pentru Imunologie şi Set Kit-uri Elisa”, 
s-a solicitat Consiliului obligarea autorităţii contractante la eliminarea 
cerinţelor restrictive din caietul de sarcini sau anularea procedurii, „în 
conformitate cu art. 278, art. 255 alin. (1) si art. 256 ind. 2 alin. (1)” din 
OUG nr. 34/2006.  
 
 

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

 
 

DECIDE:  
 

 Respinge, ca nefondată, excepţia invocată de autoritatea 
contractantă. 
 Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC DIAMEDIX 
IMPEX SA, în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SATU MARE şi dispune continuarea procedurii de 
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achiziţie publică. 
 Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi.  
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 
 
 


