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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. 204S/C7/1531 
Data: 14.08.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1434/10.08.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 15160/11.08.2015, 
formulată de către S.C. CORTECH MED S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 190B, sectorul 2, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/13271/2007, având 
CUI RO 22088756, reprezentată prin Cabinet de Avocat Vass Iulia-
Erzsebet, cu sediul pentru comunicarea actelor de procedură în 
Bucureşti, str. Pictor G. D. Mirea nr. 6, etaj 6, sectorul 1, împotriva 
documentaţiei de atribuire, elaborată de către SPITALUL CLINIC DE 
URGENŢĂ BAGDASAR-ARSENI, cu sediul în Bucureşti, şos. Berceni 
nr. 10-12, sectorul 4, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, aplicată prin 
utilizarea parţială a mijloacelor electronice, respectiv cu etapă finală 
de licitaţie electronică, organizată în vederea încheierii acordului-
cadru, divizat pe loturi, având ca obiect „Aparate de radiologie şi 
imagistică”, se solicită, pentru loturile 1, 2 şi 4, admiterea 
contestaţiei; suspendarea procedurii de achiziţie publică până la 
soluţionarea fondului cauzei, în conformitate cu prevederile art. 
2751 din O.U.G. nr. 34/2006; 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; obligarea 
autorităţii contractante la prelungirea corespunzătoare a termenului 
de depunere a ofertelor. 
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Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. 
CORTECH MED S.R.L. a solicitat suspendarea procedurii de atribuire 
până la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în 
scris. 
 

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. CORTECH MED S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 190B, sectorul 2, în 
contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BAGDASAR-
ARSENI, cu sediul în Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4. 

Dispune suspendarea procedurii de atribuire, pentru loturile 1, 
2 şi 4, până la soluţionarea cauzei. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare. 
 


