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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. 150 S/C8/1181,1204
Data: 02.07.2015
Privind cererea de suspendare a procedurii de atribuire,
înaintată prin contestaţia FN/29.06.2015, înregistrată la CNSC sub
nr. 11821/30.06.2015, formulată de SC SIEMENS SRL, cu sediul în
Bucureşti, str. Preciziei nr. 24, CENTRU PENTRU SPRIJINIREA
AFACERILOR WEST GATE BUSINESS CENTER, etajele 4-5, sector 6,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6772/
1995, CUI RO 7614474,
reprezentată prin Florin Niculescu –
Director Healthcare şi Radu Leocovici – Director Comercial
Healthcare, formulată împotriva noului caiet de sarcini (publicat în
SEAP în data de 19.06.2015), cuprinzând corecţiile ca urmare a
Deciziei CNSC nr. 826/87C9/765, 779, 782 şi împotriva răspunsului
la solicitarea de clarificări nr. 12439, publicată în SEAP în data de
29.06.2015, de către SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA,
cu sediul în Slatina, str. Crişan, nr. 9-11, judeţul Olt, cod poştal
230013, în calitate de autoritate contractantă în procedura de
“licitaţie deschisă”, organizată în vederea încheierii contractului de
achiziţie publică având ca obiect furnizarea unui „Echipament de
imagistică de înaltă performanţă prin Rezonanţă Magnetică 1.5 T
(RMN)”, cod CPV 45233140-2, anunţ de participare nr. 159125,
publicat în SEAP în 29.04.2015.
Totodată, prin contestaţia nr. 4946/25.06.2015, înregistrată la
CNSC sub nr. 11675/26.06.2015, formulată de SC GENERAL
ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA SRL, cu sediul în Bucureşti,
Calea Floreasca nr. 169A, clădirea de birouri „Floreasca 169”, corp
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A3, et. 7, biroul nr. 1, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J40/3731/2000, având CUI 12924986,
reprezentată legal prin Alexandra Munteanu – Administrator şi
Director General, împotriva documentaţiei de atribuire republicată
de SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA, în calitate de
autoritate contractantă în cadrul procedurii de licitaţie deschisă
menţionate,
s-a
solicitat
Consiliului
obligarea
autorităţii
contractante să modifice caietul de sarcini astfel încât să fie
întocmit în acord cu principiile promovării concurenţei, al garantării
tratamentului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor economici şi
al utilizării eficiente a fondurilor publice şi în concordanţă cu Decizia
CNSC „nr. 826/87C9/765, 779, 782”.
Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006,
contestaţiile, care fac obiectele dosarelor nr. 1181/2015 şi nr.
1204/2015, au fost conexate pentru a se pronunţa o soluţie
unitară, deoarece sunt formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de
atribuire.
În baza legii şi documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a
procedurii de atribuire, formulată de SC SIEMENS SRL, în
contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL JUDEŢEAN DE
URGENŢĂ SLATINA şi menţine măsura suspendării procedurii de
achiziţie publică, dispusă de autoritatea contractantă, până la
soluţionarea contestaţiilor în termenul legal.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în
termen de 5(cinci) zile de la comunicare.
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