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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.  115s/75 C10/910 

Data: 02.06.2015  
 
 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor sub nr. 9069/27.05.2015, depusă de către SC 
MEDICAL ORTOVIT SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Miron 
Costin nr. 8, sector 1, având Cod Unic de Înregistrare 9625593 şi 
înregistrată la ORC sub nr. J40/5951/1997, formulată împotriva 
adresei nr. 18415/18.05.2015 reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii, emisă de SPITAL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
TIMIŞOARA, cu sediul în municipiul Timişoara, Bv. Prof. Dr. Iosif 
Bulbuca nr. 10, judeşul Timiş,  în calitate de autoritate contractantă, 
în cadrul procedurii de licitaţie deschisă cu faza finală de licitaţie 
electronică, în vederea atribuirii acordului cadru de furnizare, având 
ca obiect „Acord cadru de furnizare materiale sanitare” – lotul 141, 
cod CPV 33140000-3, s-a solicitat:  

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
contestaţiei; 

- anularea raportului procedurii de atribuire a acordului 
cadru de achiziţie publică – lot 141, înregistrat sub nr. 
18363/18.05.2015, prin care a fost considerată ca neconformă oferta 
sa şi a tuturor actelor subsecvente; 

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care a fost 
declarată societatea câştigătoare, şi, 

- în principal, stabilirea caracterului neconform al ofertei 
depuse de societatea câştigătoare şi reluarea procedurii de stabilire a 
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câştigătorului exclusiv pe baza ofertelor conforme cu documentaţia 
de atribuire; 

- în subsidiar, obligarea autorităţii contractante la reluarea 
procedurii de evaluare a ofertelor, cu luarea în considerare a 
criteriilor şi condiţiilor impuse prin documentaţia de atribuire şi, 
ulterior, reluarea procedurii de stabilire a câştigătorului exclusiv pe 
baza ofertelor conforme cu documentaţia de atribuire. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
MEDICAL ORTOVIT SRL a solicitat suspendarea procedurii de 
atribuire până la soluţionarea contestaţiei. 

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 Consiliul 
respinge cererea de suspendare a procedurii formulată de către SC 
MEDICAL ORTOVIT SRL. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare. 
 


