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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  +4 021 890 07 45   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. 239S/C8/1858 
Data: 24.09.2015  

 
         Prin contestaţia nr. 1902/22.09.2015, înregistrată la CNSC sub 
nr. 18269/22.09.2015, înaintată de SC GADAGROUP ROMANIA SRL, cu 
sediul în Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 241A, etaj 1, sector 1, 
înregistrată la ORC sub nr. J40/9320/1996, având CIF RO 8936710, 
reprezentată legal de Netcu Octavian - administrator, formulată 
împotriva clarificărilor nr. 18223 şi 18229, referitoare la lotul 1 – 
angiograf, publicate în SEAP în data de 18.09.2015 de către SPITALUL 
CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ, cu sediul în Cluj Napoca, str. 
Clinicilor nr. 3-5, judeţul Cluj, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de licitaţie deschisă cu fază finală de licitaţie 
electronică, organizată în vederea încheierii acordului-cadru, pe 24 
luni, având ca obiect „furnizare, montare şi punere în funcţiune 
mamografe şi angiografe”, s-a solicitat anularea clarificărilor nr. 18223 
şi 18229 publicate în SEAP în data de 18.09.2015, referitoare la lotul 1 
– angiograf, şi obligarea autorităţii contractante la continuarea 
procedurii cu luarea în calcul a răspunsurilor la clarificări emise până la 
data de 17.09.2015 şi cu respectarea tratamentului egal, 
nediscriminării şi proportionalităţii. De asemenea, s-a solicitat 
suspendarea procedurii pentru lotul 1 – angiograf, până la soluţionarea 
fondului cauzei. 
          Pe rolul Consiliului se află cererea de suspendare a procedurii, 
în ceea ce priveşte lotul 1 – angiograf. 
 

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

 
DECIDE 
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Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare  a 
procedurii de încheiere a acordului-cadru, pe 24 luni, având ca obiect 
„furnizare, montare şi punere în funcţiune mamografe şi angiografe”, 
pentru lotul 1 – angiograf,  iniţiată de SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ CLUJ prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 
161860/11.08.2015. 

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

de 5 zile de la comunicare. 
 


