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     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. 572S/C7/2817 
Data: 22.07.2014  

 
         

Prin contestaţia nr. 37/18.07.2014, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23352/ 
18.07.2014, formulată de către S.C. MARKAS SERVICE S.R.L., 
cu sediul social în Târgu Mureş, str. Rodnei, nr. 24, apartament 
2, judeţul Mureş şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură la MIHĂILĂ ŞI ASOCIAŢII S.C.A., situată în Bucureşti, 
str. Cornelia nr. 34, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J26/859/2011, CIF RO 25261346, 
reprezentată prin Florian Kasslatter, în calitate de administrator, 
împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată de către 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE, cu sediul în Târgu 
Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr. 38, judeţul Mureş, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin cerere de oferte, cu etapă finală de licitaţie 
electronică, pe loturi – loturile 1 şi 5, a contractului de achiziţie 
publică, având ca obiect  „Servicii de curăţenie şi igienizare”, se 
solicită următoarele : 

- în principal, anularea, în parte, a documentaţiei de 
atribuire, aferentă tuturor loturilor şi dispunerea măsurilor 
corective care se impun, în sensul refacerii documentaţiei de 
atribuire după înlăturarea cerinţelor nelegale menţionate în 
motivarea prezentei contestaţii; 

- în subsidiar, în cazul imposibilităţii adoptării unor măsuri 
corective, anularea procedurii de atribuire în cauză, în temeiul 
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art. 209 alin. (1), lit. c) şi alin. (4), lit. b) şi d) din O.U.G. nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
pe fond a contestaţiei; 

- accesul la dosarul achiziţiei publice, în temeiul art. 274 
alin.(4) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care 
S.C. MARKAS SERVICE S.R.L.  a solicitat suspendarea procedurii 
de atribuire până la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 
formulată de către S.C. MARKAS SERVICE S.R.L., cu sediul 
social în  Târgu Mureş, str. Rodnei, nr. 24, apartament 2, judeţul 
Mureş şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură 
la MIHĂILĂ ŞI ASOCIAŢII S.C.A., situată în Bucureşti, str. 
Cornelia, nr. 34, sector 4, în contradictoriu cu UNIVERSITATEA 
DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE, cu sediul în Târgu Mureş, str. 
Gheorghe Marinescu, nr. 38, judeţul Mureş. 

Obligatorie. 
Dispune suspendarea procedurii de atribuire până la 

soluţionarea cauzei. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare.  
 


