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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. 226s/C10/1776 
Data: 14.09.2015  

 
Prin contestaţia nr. 589/09.09.2015 înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 17339/09.09.2015, 
depusă de către SC BIOSTEC CLINILAB SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Gen. Traian Mosoiu nr. 39, judeţul Cluj, având număr de înregistrare 
la Oficiul Registrului Comerţului J12/2048/1998 şi Cod Unic de 
Înregistrare 11324711, formulată în cadrul procedurii de licitaţie deschisă 
online cu fază finală de licitaţie electronică organizată de către 
INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE "PROF. 
DR. OCTAVIAN FODOR" CLUJ, în calitate de autoritate contractantă, cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, judeţul Cluj, pentru atribuirea 
acordului-cadru de furnizare, având ca obiect „Furnizare dezinfectanţi”, 
loturile 1, 2, 3, 5, 6, 7 şi 11, cod CPV 24455000-8, s-a solicitat: 
 - în ceea ce priveşte lotul 7, în principal obligarea autorităţii 
contractante la anularea procedurii de licitaţie deschisă pentru lotul 7 
având în vedere încălcarea dispoziţiilor articolului 67 alin. (1) lit. a) şi b) 
din HG nr. 925/2006 şi prevederile acordului cadru nr. 12597 din 
08.09.2014, iar, în subsidiar, dacă se va considera că anularea 
procedurii pentru lotul 7 nu se impune, obligarea autorităţii contractante 
la refacerea documentaţiei de atribuire cu privire la lotul în discuţie, mai 
exact a specificaţiilor tehnice din cuprinsul caietului de sarcini prin 
eliminarea criteriilor nelegale şi prin includerea criteriilor obligatorii 
prevăzute de lege pentru calificarea ofertanţilor şi a calităţii produselor; 

- în ceea ce priveşte loturile 1, 2, 3, 5, 6, 11 obligarea autorităţii 
contractante la refacerea caietului de sarcini în sensul înlăturării 
cerinţelor nelegale şi introducerea cerinţelor minime obligatorii; 

- suspendarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 
publică în cauză, până la soluţionarea contestaţiei. 

Prin prezenta, urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
BIOSTEC CLINILAB SRL a solicitat suspendarea procedurii de atribuire, în 
temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006. 
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În baza prevederilor legale aplicabile, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
 Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a procedurii, 
pentru loturile 1, 2, 3, 5, 6, 7 şi 11 formulată de către SC BIOSTEC 
CLINILAB SRL.   
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
5 zile de la comunicare. 
 


