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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; +4 021 8900745; www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G.
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. 1359/C2/1495, 1513
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia FN, înregistrată la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 9231/30.03.2011, depusă de 
către S.C. CALORIS GROUP S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. 
Berceni, nr. 8A, sector 4, având număr de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului J40/651/2001 şi Cod Unic de Înregistrare 
13657569, prin Cabinet de Avocat Ionel Ionescu, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 31, bl. A1, sc. 3, et. 5, ap. 62, sector 3,
împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 
5119/25.03.2011, emisă de către SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ TULCEA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul 
în Tulcea, Str. 1848, nr. 32, judeţul Tulcea, în cadrul procedurii de 
„cerere de oferte”, organizată pentru încheierea contractului de 
furnizare având ca obiect „Achiziţie paturi cu saltea”, s-a solicitat:

- anularea raportului procedurii şi a adreselor de comunicare a 
rezultatului procedurii, ca acte subsecvente ale acestuia;

- constatarea faptului că au fost respectate cerinţele specificate 
în Caietul de sarcini la cap. 5 alin. 4, respectiv depunerea în 
termen a mostrei solicitate de autoritatea contractantă;

- obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de 
achiziţie publică.
Prin contestaţia nr. 167/31.03.2011, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 9401/01.04.2011, 
depusă de către S.C. ADION PRODIMPEXTRANS S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 29, sector 5, având număr 
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de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/1269/1994 şi 
Cod Unic de Înregistrare RO 5144309, împotriva măsurii de 
suspendare a procedurii, emisă de către SPITALUL JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ TULCEA, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
aceleiaşi proceduri, s-a solicitat:

- admiterea contestaţiei şi „anularea dreptului de continuare a 
participării S.C. CALORIS GROUP S.A. la procedura de atribuire 
a contractului de achiziţie publică”;

- constatarea faptului că S.C. ADION PRODIMPEXTRANS S.R.L.
a respectat întocmai cerinţele specificate în Caietul de sarcini;

- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de 
achiziţie publică.
În temeiul art. 273 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, cele două 
contestaţii au fost conexate.     

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

DECIDE: 

Respinge ca nefondate contestaţiile formulate de S.C. 
CALORIS GROUP S.A. şi de S.C. ADION PRODIMPEXTRANS S.R.L. 
ambele în contradictoriu cu SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
TULCEA. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 10 zile de la comunicare.


