
 
1

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 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. 1936/C10/2078 
Data: 12.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 1773/21.10.2015, depusă de către SC 

STARGUARD GROUP SECURITY SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gh. 
Petraşcu nr. 12, sector 3, având Cod Unic de Înregistrare 16706860 şi 
număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/13729/2004, 
reprezentată prin SPRL Dragomir şi Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, str. 
Constantin Noica nr. 159, sector 6, formulată împotriva rezultatului 
procedurii comunicat prin adresa nr. 8020/16.10.2015, emis de 
ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR UMANE, cu sediul în 
Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr. 249, sector 4 şi adresă de corespondenţă 
în Bucureşti, str. Intrarea Serelor nr. 1, sector 4, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de negociere fără publicarea unui anunţ 
de participare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii, 
având ca obiect „Servicii de pază bunuri şi patrulare pentru cimitirele şi 
crematoriile umane aflate în administrarea directă a Administraţiei 
Cimitirelor şi Crematoriilor Umane”, loturile 2, 8, 9, 10 şi 11, s-a solicitat: 

- anularea adresei nr. 8020/16.10.2015, prin care s-a comunicat 
către SC STARGUARD GROUP SECURITY SRL faptul că oferta depusă a fost 
declarată inacceptabilă şi anularea raportului procedurii ce a stat la baza 
acestei adrese 

- obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de atribuire, 
prin reanalizarea şi reevaluarea documentelor de calificare depuse de 
societatea sa 

- în subsidiar, în măsura în care nota justificativă prevăzută de art. 5 
şi art. 57 din HG nr. 925/2006 nu există, anularea întregii proceduri. 

 
 

În baza prevederilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE:  

 
 În temeiul art. 278 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, respinge contestaţia formulată de SC STARGUARD 
GROUP SECURITY SRL în contradictoriu cu ADMINISTRAŢIA CIMITIRELOR 
ŞI CREMATORIILOR UMANE, astfel: 
  - ca tardiv formulate criticile contestatorului privind organizarea 
procedurii de negociere fără publicarea unui anunţ de participare sau cele 
privind conţinutul documentaţiei de atribuire. 
        - ca lipsite de interes criticile contestatorului privind decizia de 
declarare inacceptabilă a ofertei contestatorului sau cele privind adresa de 
remediere nr. 8226/22.10.2015 emisă de autoritatea contractantă. 
        În temeiul art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, dispune continuarea procedurii de atribuire pentru 
loturile nr. 2, nr.8, nr.9, nr.10 şi nr.11.  

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) 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.  
 

 


