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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    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. 290S/C7/2222 
Data: 16.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 6811/09.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21767/10.11.2015, 
formulată de către S.C. SIEMENS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. 
Preciziei nr. 24, Centru pentru Sprijinirea Afacerilor West Gate Business 
Center, et. 4-5, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub numărul J40/6772/1995, având CIF RO 7614474, reprezentată legal 
prin Director Healthcore Florin Niculescu şi Director Comercial Healthcore 
Radu Leocovoci, împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată de către 
SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ CARANSEBEŞ, cu sediul în 
Caransebeş, str. Grădinilor nr. 12, jud. Caraş-Severin, cod poştal 
325400, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie publică având 
ca obiect „Furnizare echipament computer tomograf minim 16 slice-uri”, 
cod CPV 33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2), se solicită, în 
principal, următoarele: 

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea fondului 
cauzei; 

- anularea documentaţiei de atribuire şi a procedurii de atribuire, cu 
consecinţa obligării autorităţii contractante la organizarea unei proceduri 
de atribuire cu întocmirea unui caiet de sarcini corespunzător, care să 
respecte principiile liberei concurenţe, proporţionalităţii, nediscriminării, 
tratamentului egal şi utilizării eficiente a fondurilor publice, ţinand seama 
de solicitările de eliminare / modificare a specificaţiilor tehnice criticate. 

În situaţia în care nu se dispune măsura anulării procedurii de 
atribuire, S.C. SIEMENS S.R.L. solicită, în subsidiar, remedierea actelor 
care afectează procedura de atribuire, respectiv anularea răspunsului de 
clarificare nr. 6801/05.11.2015 cu privire răspunsurile nr. 2 şi 3 şi 
obligarea autorităţii contractante la remedierea caietului de sarcini prin 
modificarea şi/sau eliminarea specificaţiilor tehnice  „Lungimea efectivă a 
detectorului pe axa z (în izocentru): minim 20 mm” şi „Tensiune anodică 
selectabilă între: 80-140 kV”, în sensul „Lungimea efectivă a detectorului 
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pe axa z (la izocentru): minim 19,2 mm” şi „Tensiune anodică selectabilă 
între: 80 - 130 kV”, astfel încât caietul de sarcini să respecte principiile 
promovării liberei concurenţe, proportionalităţii, garantării tratamentului 
egal şi nediscriminatoriu şi utilizării eficiente a fondurilor publice, 
prevăzute la art. 2, art. 17, art. 35 alin. (2) şi (5), art. 38 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 34/2006. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. 
SIEMENS S.R.L. a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până la 
soluţionarea pe fond a contestaţiei. 

 
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. SIEMENS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Preciziei nr. 24, 
Centru pentru Sprijinirea Afacerilor West Gate Business Center, et. 4-5, 
sector 6, în contradictoriu cu SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ 
CARANSEBEŞ, cu sediul în Caransebeş, str. Grădinilor nr. 12, jud. Caraş-
Severin, cod poştal 325400.  

Dispune suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
cauzei.  

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

de 5 zile de la comunicare.                                      
 

                                      


