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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. 316S/C7/2375 
Data: 07.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1673/02.12.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23274/03.12.2015, formulată de către 
de S.C. SIAD ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Osiei nr. 
75-79, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/1056/1996, având CUI RO 8184529, formulată împotriva documentaţiei 
de atribuire, emisă de către SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII 
„MARIA SKOLODOVSKA CURIE”, cu sediul în Bucureşti, b-dul Constantin 
Brâncoveanu nr. 20, sectorul 4, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea încheierii 
acordului-cadru având ca obiect „Furnizare gaze medicale”, se solicită 
suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea pe fond a cauzei, 
precum şi obligarea autorităţii contractante la remedierea documentaţia de 
atribuire cu privire la: divizarea pe loturi a contractului de furnizare, 
solicitarea termenului de 15 zile lucrătoare de la semnarea acordului-cadru 
pentru livrarea şi montarea echipamentelor tehnice necesare furnizării 
gazelor medicale, la solicitarea privind experienţa similară la nivelul a unui 
contract, maxim 2 contracte, a căror valoare cumulată să fie de cel puţin 
292.000 lei, eliminarea cerinţei privind prezentarea Certificatului IS013485-
2003 sau echivalent - Sistemul de management al calităţii, aplicabil, pentru 
serviciile conexe furnizării de gaze medicale, respectiv pentru serviciile ce 
deservesc reţele de gaze medicale „instalare, service şi suport tehnic pentru 
sistemele de distribuţie a gazelor medicale”. 

În subsidiar, în situaţia în care măsurile de remediere nu sunt posibile, 
contestatorul solicită anularea procedurii de achiziţie publică. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. SIAD 
ROMÂNIA S.R.L. a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până la 
soluţionarea pe fond a contestaţiei. 
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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. SIAD ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Osiei nr. 
75-79, sectorul 6, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ 
PENTRU COPII „MARIA SKOLODOVSKA CURIE”, cu sediul în Bucureşti, b-dul 
Constantin Brâncoveanu nr. 20, sectorul 4.  

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. 
 


