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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 / 021.8900.745  www.cnsc.ro 

 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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. 298S/C9/2279 
Data: 19.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1540/16.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22309/17.11.2015, 
depusă de SC CORTECH MED SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gheorghe 
Ţiţeica nr. 190B, sector 2, având CUI 22088756,  reprezentată prin 
Cabinet de Avocat Vass Iulia-Erzsebet, cu sediul în Bucureşti, str. 
Alexandru Deparateanu nr. 10, sector 1, unde solicită şi comunicarea 
tuturor actelor de procedură, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, 
cu fază finală de licitaţie electronică, organizată de SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ BACĂU, cu sediul în Bacău, str. Spiru Haret nr. 
2-4, judeţul Bacău, în calitate de autoritate contractantă, în vederea 
încheierii acordului-cadru de furnizare aparate de radiologie, 
contestatoarea a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până la 
soluţionarea fondului cauzei, 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, precum şi obligarea autorităţii 
contractante la prelungirea corespunzătoare a termenului de depunere 
a ofertelor. 

Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii. 
 

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

 
DECIDE: 

 
În baza art. 275 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
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contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
considerentele evocate în motivare, respinge ca nefondată cererea de 
suspendare a procedurii formulată în contestaţia depusă de SC 
CORTECH MED SRL, în contradictoriu cu SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ  BACĂU. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu 
prevederile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare, potrivit art. 275 alin. (3) din OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 


