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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
           Str. Stavropoleus 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. 269s/ C1 /2069 
Data: 26.10.2015 

 
       Prin contestaţia nr. 3017/20.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20253/20.10.2015, 
depusă de SC ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL, cu sediul în 
Bucureşti, strada Pechea, nr. 32-36, etaj 6, sector 1, având CUI 
25751658, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/1579/2014, împotriva clarificării postată în SEAP în data de 
13.10.2015, ora 17:39, aferentă anunţului de participare şi 
împotriva anunţului de tip erată nr. 81145/15.10.2015, transmis în 
SEAP în data de 14.10.2015, ora 16:18, elaborate de către 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE „ANA 
ASLAN”, cu sediul în Municipiul Bucureşti, strada Căldăruşani, nr. 9, 
sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii 
de „licitaţie deschisă”, în vederea încheierii acordului cadru, cu un 
singur operator economic, pe o perioadă de 48 luni,  având drept 
obiect: „Servicii de curăţenie interioară şi dezinfecţie spaţii 
interioare, servicii de curăţenie interioară, servicii de curăţenie 
exterioară şi servicii deszăpezire în unităţi sanitare spitaliceşti”, cod 
CPV 90900000-6, 77314000-4, 90620000-9, 90910000-9, s-a 
solicitat printre altele şi suspendarea procedurii. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
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Admite cererea de suspendare a procedurii, formulată de SC 
ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL, în contradictoriu cu 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE „ANA 
ASLAN”, şi dispune suspendarea procedurii de atribuire până la 
soluţionarea fondului cauzei. 

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

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

 
MOTIVARE 

 
În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: 
Prin contestaţia nr. 3017/20.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20253/20.10.2015, 
depusă de SC ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL, împotriva 
clarificării postată în SEAP în data de 13.10.2015, ora 17:39, 
aferentă anunţului de participare şi împotriva anunţului de tip erată 
nr. 81145/15.10.2015, transmis în SEAP în data de 14.10.2015, ora 
16:18, elaborate de către INSTITUTUL NAŢIONAL DE 
GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE „ANA ASLAN”, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, 
în vederea încheierii acordului cadru, cu un singur operator 
economic, pe o perioadă de 48 luni, având drept obiect: „Servicii de 
curăţenie interioară şi dezinfecţie spaţii interioare, servicii de 
curăţenie interioară, servicii de curăţenie exterioară şi servicii 
deszăpezire în unităţi sanitare spitaliceşti”, cod CPV 90900000-6, 
77314000-4, 90620000-9, 90910000-9, s-a solicitat printre altele şi 
suspendarea procedurii. 

Prin adresa nr. 10845/2069-C1/21.10.2015, Consiliul a pus în 
discuţie solicitarea contestatorului de suspendare a procedurii de 
atribuire până la soluţionarea fondului cauzei, solicitând autorităţii 
contractante un punct de vedere, precum şi mijloacele de probă pe 
care se sprijină acesta. 
 Prin adresa nr. 12333/21.10.2015, înregistrată la CNSC sub 
nr. 20371/21.10.2015, autoritatea contractantă precizează 
următoarele aspecte: 

- în lumina dispoziţiilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006, invocate 
de către contestator, rezultă că CNSC poate dispune măsura 
suspendării procedurii de achiziţie, până la soluţionarea 
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fondului cauzei, doar pentru motive temeinic justificate, 
condiţie neîndeplinită în prezenta speţă; 

- autoritatea contractantă a procedat la punerea în aplicare a 
deciziei CNSC nr. 1706/C9/1802, publicând astfel modificările 
referitoare la data limită de depunere a ofertelor, atât la 
secţiunea „Clarificări” în SEAP, cât şi la secţiunea „Liste erate”; 

- aşa cum rezultă din toate documentele întocmite, precum şi 
din SEAP, erata publicată a fost respinsă, deoarece nu a fost 
publicată cu 3 zile înainte; 

- modificările contestate de către contestator au fost realizate 
prin intermediul clarificărilor şi prin publicarea eratei. 
 
Analizând susţinerile şi documentele depuse la dosarul cauzei, 

Consiliul constată următoarele: 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE 

„ANA ASLAN”, în calitate de autoritate contractantă, a organizat 
procedura de „licitaţie deschisă”, în vederea în vederea încheierii 
acordului cadru, cu un singur operator economic, pe o perioadă de 
48 luni, având ca obiect: „Servicii de curăţenie interioară şi 
dezinfecţie spaţii interioare, servicii de curăţenie interioară, servicii 
de curăţenie exterioară şi servicii deszăpezire în unităţi sanitare 
spitaliceşti”, cod CPV 90900000-6, 77314000-4, 90620000-9, 
90910000-9. 

În acest sens, a elaborat documentaţia de atribuire aferentă şi 
a publicat în SEAP anunţul de participare nr. 162526 din data de 
02.09.2015, criteriul de atribuire stabilit fiind „preţul cel mai 
scăzut”.  

Potrivit cap. II.2.1) din anunţul de participare, valoarea 
estimată a achiziţiei, este de cuprinsă între: 5.675.924 – 6,169.494 
lei fără TVA. 

Separat de capetele principale de cerere, contestatorul solicită 
Consiliului să dispună „suspendarea procedurii”. 

Contestaţia este formulată împotriva clarificării postată în 
SEAP în data de 13.10.2015, ora 17:39, aferentă anunţului de 
participare şi împotriva anunţului de tip erată nr. 
81145/15.10.2015, transmis în SEAP în data de 14.10.2015, ora 
16:18, elaborate de autoritatea contractantă. 

În acest context, este evident, în opinia Consiliului, faptul că 
procedura atacată ar putea excede cadrului legislativ în domeniu, ar 
putea fi de natură să producă prejudicii şi ar încălca totodată 
principiul tratamentului egal şi al nediscriminării prevăzute de art. 2 
alin. (2) lit. b) şi d) din OUG nr. 34/2006. 
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Continuând analiza cererii de suspendare, Consiliul constată că 
fondul cauzei nu poate fi soluţionat înainte de primirea 
documentelor de la autoritatea contractantă şi a explicaţiilor 
formulate de către aceasta. Mai mult decât atât, finalitatea 
procedurii de atribuire în discuţie depinde de decizia ce urmează a fi 
luată în referire la contestaţia ce formează fondul cauzei, ceea ce 
constituie un caz temeinic justificat şi previne producerea unei 
pagube contestatorului printr-o eventuală înlăturare nejustificată 
din cadrul procedurii, astfel încât suspendarea procedurii apare ca 
fiind necesară.  

De altfel, prin această măsură se protejează atât interesele 
autorităţii contractante prin asigurarea îndeplinirii scopului OUG nr. 
34/2006 prin promovarea concurenţei între operatorii economici, 
garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea acestora şi 
asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, cât şi interesul 
contestatorului de a participa în cadrul procedurii de atribuire şi de 
a deveni, în condiţiile legii, contractant.    

Pentru considerentele anterior expuse, în temeiul dispoziţiilor 
art. 278 alin. (2) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul va admite cererea de suspendare a 
procedurii de atribuire formulată de SC ROMPREST SERVICII 
INTEGRATE SRL, în contradictoriu cu INSTITUTUL NAŢIONAL DE 
GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE „ANA ASLAN” şi va dispune 
suspendarea procedurii de atribuire.  

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE COMPLET 

Florentina DRĂGAN 
 

MEMBRU COMPLET 
Lehel-Lorand BOGDAN 

MEMBRU COMPLET 
Traian ICOBEŢ 

 
 
 
 
 
 
 

Redactată în 4 (patru) exemplare originale, conţine 4 (patru) pagini.  


