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      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  +4 021 890 07 45   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. 2221/C7/2375 
Data:28.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1673/02.12.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23274/03.12.2015, formulată de către 
de S.C. SIAD ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Osiei nr. 
75-79, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/1056/1996, având CUI RO 8184529, formulată împotriva documentaţiei 
de atribuire, emisă de către SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII 
„MARIA SKOLODOVSKA CURIE”, cu sediul în Bucureşti, B-dul Constantin 
Brâncoveanu nr. 20, sectorul 4, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea încheierii 
acordului-cadru având ca obiect „Furnizare gaze medicale”, se solicită 
obligarea autorităţii contractante la remedierea documentaţia de atribuire şi 
suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea pe fond a cauzei. 

În subsidiar, în situaţia în care măsurile de remediere nu sunt posibile, 
contestatorul solicită anularea procedurii de achiziţie publică. 

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 formulată de către de S.C. SIAD ROMÂNIA S.R.L., 
cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Osiei nr. 75-79, sectorul 6, în 
contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „MARIA 
SKOLODOVSKA CURIE”, cu sediul în Bucureşti, B-dul Constantin 
Brâncoveanu nr. 20, sectorul 4.  

Obligă SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „MARIA 
SKOLODOVSKA CURIE” ca, în termen de 10 zile de la data primirii deciziei, 
să remedieze documentaţia de atribuire, după cum urmează: 
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- să publice, în SEAP, o erată, în concordanţă cu solicitarea formulată 
de către autoritatea contractantă în cadrul punctului de vedere, potrivit 
considerentelor expuse în motivare;   

- să elimine cerinţa privind certificare ISO 13485 – 2003 sau 
echivalent, de la cap. III.2.3.b) din fişa de date a achiziţiei. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în cadrul aceluiaşi termen, să 
procedeze la decalarea termenului limită de depunere a ofertelor, cu o 
perioadă suficientă pentru elaborarea ofertei de către operatorii economici.   

Obligă SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „MARIA 
SKOLODOVSKA CURIE”, ca, în cadrul aceluiaşi termen dispus anterior, să 
aducă la cunoştinţa tuturor operatorilor economici interesaţi modificările 
intervenite în cuprinsul documentaţiei de atribuire prin publicarea acestora 
în SEAP şi să continue procedura de achiziţie publică.  

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


