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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, +4021 8900745 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. 131s/C11/1060 

Data: 17.06.2015 
 

 

Prin contestaţia nr. OUT229V/15.06.2015, înregistrată la Consiliu 
sub nr. 10545/15.06.2015, formulată de către S.C. MEDICAL EXPERT 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Ştefan Stoica nr. 20B, bl. 17A, sc. 
A, et. 5, ap. 21, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
cu nr. J40/5222/25.05.2001, având CUI RO 13911732, reprezentată 
legal prin Vlad Stanica - Director, împotriva rezultatului procedurii din 
09.06.2015, publicat în SEAP, emis de către autoritatea contractantă 
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” 
SUCEAVA, cu sediul în Suceava, b-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 21, jud. 
Suceava, cod poştal: 720237, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, 
desfăşurată online, fără fază finală de licitaţie electronică, în vederea 
încheierii acordului-cadru cu scopul de a stabili elementele/condiţiile 
esenţiale care vor guverna contractele de servicii, ce urmează a fi 
atribuite, având ca obiect „ACORD-CADRU SERVICE APARATURĂ 
MEDICALĂ”, cu referire la lotul 19, coduri CPV 50421000-2, 
50344000-8, 50400000-9 şi 50420000-5, s-a solicitat, printre altele, 
suspendarea atribuirii contractului, respectiv a procedurii de achiziţie 
publică.  

 
 
 
 
 
 

 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, CONSILIUL 
NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 

Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de 
atribuire formulată de S.C. MEDICAL EXPERT S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, str. Ştefan Stoica nr. 20B, bl. 17A, sc. A, et. 5, ap. 21, 
sector 1, în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” SUCEAVA, cu 
sediul în Suceava, b-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 21, jud. Suceava, cod 
poştal: 720237. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen 

de 5 zile de la comunicare. 
 

 


