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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, 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 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. 7s/ C6 /56 

Data: 27.01.2015 
 

Prin contestaţia nr. 4049/19.01.2015, transmisă prin mijloace 
electronice (e-mail), înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 785/20.01.2015, depusă de către S.C. GENERAL 
ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L. (GEMS), cu sediul în 
municipiul Bucureşti, Calea Floreasca nr. 169A, Clădirea de Birouri 
„Floreasca 169”, Corp A3, et. 7, Biroul nr. 1 şi Biroul nr. 2, sector 1, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/3731/2000, 
având CUI RO 12924986, reprezentată legal de administrator Alexandra 
Munteanu, împotriva documentaţiei de atribuire elaborată de SPITALUL 
CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „GRIGORE ALEXANDRESCU”, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Bucureşti, b-dul Iancu 
de Hunedoara nr. 30-32, sector 1, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
licitaţie deschisă cu etapă finală de licitaţie electronică, organizată pe 
loturi, în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Furnizare, 
instalare, punere în funcţiune şi service în perioada de garanţie 
echipamente medicale pentru imagistică şi de întreţinere a 
echipamentului medical”, s-a solicitat suspendarea procedurii de 
atribuire până la soluţionarea fondului cauzei şi obligarea autorităţii 
contractante la modificarea specificaţiilor tehnice restrictive şi nelegale 
din caietul de sarcini aferente loturilor nr. 1, 2, 3, 4 şi5 şi la continuarea 
procedurii de atribuire după modificarea specificaţiilor tehnice „cu 
respectarea principiilor tratamentului egal, nediscriminării, liberei 
concurenţe şi proporţionalităţii şi deopotrivă a dispoziţiilor legale 
complementare aplicabile în materie”. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a procedurii de 

atribuire până la soluţionarea pe fond a cauzei formulată de S.C. 
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L. (GEMS), cu 
sediul în municipiul Bucureşti, Calea Floreasca nr. 169A, Clădirea de 
Birouri „Floreasca 169”, Corp A3, et. 7, Biroul nr. 1 şi Biroul nr. 2, 
sector 1, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU 
COPII „GRIGORE ALEXANDRESCU”, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în Bucureşti, b-dul Iancu de Hunedoara nr. 30-
32, sector 1. 

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

de 5 zile de la comunicare. 
 


