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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, 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 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. 184s/C5/1375 
Data: 24.07.2015 

 
 

Prin contestaţia nr. 1413/20.07.2015, transmisă prin mijloace 
electronice, înregistrată la Consiliu sub nr. 13529/21.07.2015, S.C. 
CORTECH MED S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 
Gheorghe Ţiţeica nr. 190B, sector 2, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/14658/1992, având CUI 476331, 
reprezentată convenţional şi având adresa de corespondenţă la 
Cabinetul de Avocat „VASS IULIA-ERZSEBET”, din municipiul 
Bucureşti, str. Pictor G.D. Mirea nr. 6, et. 1, sector 1, a contestat  
documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de 
atribuire, prin „licitaţie deschisă”, a acordului-cadru de furnizare 
având ca obiect „Echipamente de imagistică medicală”, cod CPV 
33115000-9 (Rev.2), iniţiată de SPITALUL UNIVERSITAR DE 
URGENŢĂ „ELIAS”, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul 
în municipiul Bucureşti, Bd. Mărăşti nr. 17, sector 1 şi a solicitat, în 
principal, „suspendarea procedurii de achiziţie publică până la 
soluţionarea fondului cauzei, în conformitate cu prevderile art. 2751 
din OUG nr. 34/2006”, „anularea procedurii de atribuire”, iar în 
subsidiar „anularea prevederilor nelegale menţionate în cuprinsul 
documentaţiei de atribuire şi, în consecinţă, obligarea autorităţii 
contractante la modificarea specificaţiilor tehnice nelegale astfel 
încât aceasta să fie pusă în concordanţă cu dispoziţiile legale 
aplicabile în materia achiziţiilor publice” şi „obligarea autorităţii 
contractante la prelungirea corespunzătoare a termenului de 
depunere a ofertelor”. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 

DECIDE: 
 

 
Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire 

formulată în cadrul contestaţiei de către S.C. CORTECH MED S.R.L., 
cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 190B, 
sector 2, în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL 
UNIVERSITAR DE URGENŢĂ „ELIAS”, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, Bd. Mărăşti nr. 17, sector 1 şi dispune suspendarea 
procedurii de atribuire. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 5 zile de la comunicare. 


