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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. 2236/C1/2409 
Data: 31.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 1572/07.12.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23644/08.12.2015, 
depusă de SC CORTECH MED SRL, cu sediul în Bucureşti, strada 
Gheorghe Ţiţeică, nr. 190B, sector 2, având CUI RO 22088756, 
înregistrată la ORC sub nr. J40/13271/2007, reprezentată convenţional 
prin Cabinet Avocat Vass Iulia-Erzsebet, cu sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, strada Alexandru 
Depărăţeanu, nr. 10, sector 1, împotriva adresei nr. 
4218959/2/24.11.2015, emisă de către SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ 
„AVRAM IANCU”, cu sediul în Oradea, strada Dunării, nr. 3, cod poştal 
410027, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
„licitaţie deschisă”, organizată în vederea încheierii contractului de 
achiziţie publică având ca obiect: „Furnizare aparat tomograf 
computerizat”, cod CPV: 33115000-9, 51411000-6, s-a solicitat: 
„anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 4218959/2/24.11.2015, 
a tuturor actelor subsecvente care au stat la baza emiterii acesteia, 
precum şi a tuturor actelor subsecvente acestora; obligarea autorităţii 
contractante la reevaluarea ofertei depuse de SC GENERAL ELECTRIC 
MEDICAL SYSTEMS SRL, în conformitate cu cele reţinute în motivarea 
Deciziei CNSC nr. 1756/C7/1833/16.10.2015 precum şi în motivarea 
deciziei Consiliului ce va fi pronunţată în soluţionarea prezentei 
contestaţii şi, respectiv, cu consecinţa constatării inadmisibilităţii 
acesteia;obligarea autorităţii contractante la emiterea unui nou raport al 
procedurii cu aplicarea corespunzătoare a criteriului de atribuire exclusiv 
ofertelor declarate admisibile”. 

Prin adresa nr. 1419/18.12.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
24373/18.12.2015, SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS SRL, cu 
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sediul în Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 169A, Clădirea de Birouri 
„Floreasca 169”, Corp A3, etaj 7, Biroul 1-3, sector 1, cp. 014459, 
înregistrată la ORC sub nr. J40/3731/2000, având CUI: 12924986, 
reprezentată legal şi convenţional prin SCA VOICU & FILIPESCU, cu 
sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, strada 
General Ernest Brosteanu, nr. 31, sector 1, formulează cerere de 
intervenţie voluntară în interes propriu, prin care solicită Consiliului: 
„încuviinţarea în principiu a cererii de intervenţie voluntară în interes 
propriu şi admiterea pe fond a acesteia; respingerea ca neîntemeiata a 
contestaţiei formulată de SC CORTECH MED SRL şi menţinerea ca fiind 
temeinică şi legală a deciziei de atribuire a contractului de achiziţie 
publică către subscrisa consemnată în raportul procedurii; menţinerea 
integrală a raportului procedurii cu toate actele subsecvente acestuia. 

          
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

Admite contestaţia formulată de SC CORTECH MED SRL, în 
contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „AVRAM IANCU”, 
anulează raportul procedurii şi actele subsecvente şi obligă autoritatea 
contractantă la reevaluarea ofertei SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL 
SYSTEMS SRL cu respectarea prevederilor legale, a Deciziei CNSC nr. 
1756/C7/1833 din data de 16.10.2015, a documentaţiei de atribuire şi a 
celor cuprinse în motivarea aferentă prezentei, în termen de 10 zile de la 
comunicare; iar pe cale de consecinţă respinge cererea de intervenţie 
formulată de SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS SRL.  

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu respectarea celor 
decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
prevederile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 


