
 1

    CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
      SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, 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 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. 569S/C7/2771 

Data: 21.07.2014 
 
Prin contestaţia nr. 1053 din 14.07.2014, înregistrată la 

C.N.S.C. cu nr. 22851 din 14.07.2014, depusă de către S.C. 
ROMBIOMEDICA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Paris nr. 49, 
sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/8861/1996,  având C.I.F. RO 8936885, reprezentată legal prin 
director general Alin Iosif, împotriva adresei nr. 11181/07.07.2014, 
prin care oferta sale pentru loturile 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 
54 şi 57 a fost declarată neconformă, emisă de către SPITALUL 
CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI, cu sediul în Iaşi, str. Dr. I. 
Cihac nr. 30, jud. Iaşi, având C.I.F. RO 4541262, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere 
de oferte, organizată în vederea încheierii acordului-cadru de 
furnizare având ca obiect „Materiale sanitare ”, cod CPV 33141200-2 
- Catetere (Rev. 2), se solicită următoarele: 

- suspendarea procedurii până la soluţionarea pe fond a 
contestaţiei; 

- anularea adresei „nr. 21952/12.12.2013” şi obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor şi la emiterea unui 
nou raport al procedurii de atribuire, cu respectarea întocmai a 
documentaţiei de atribuire şi a legislaţiei în vigoare privind achiziţiile 
publice.   

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în 
scris. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 

 
Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 

formulată în contestaţia depusă de către S.C. ROMBIOMEDICA 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Paris nr. 49, sector 1, în 
contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IAŞI, 
cu sediul în Iaşi, str. Dr. I. Cihac nr. 30, jud. Iaşi, ca nefondată.  

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare.  
 

 


