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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, 
Consiliul adoptă următoarea 
 
 

DECIZIE 
Nr. 1996/C2/2255 
Data: 19.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 243/13.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22101/13.11.2015, 
formulată de S.C. CERTO I.A. SECURITY S.R.L., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Lipscani, nr. 66, sectorul 3, înmatriculată la O.R.C. sub nr. 
J40/1301/2005, având CIF 17154012, împotriva procedurii de atribuire, 
prin licitaţie publică deschisă, a contractului de „Servicii de pază pentru 
obiectivele «ELCEN»”, cod CPV 79713000-5, cu data de deschidere a 
ofertelor 10.06.2015, organizată de S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI 
S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 227, 
sectorul 6, având CIF 15189596, în calitate de autoritate contractantă, s-
a solicitat: 
„- Anularea raportului procedurii de atribuire; 
- Anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii; 
- Anularea deciziei de desemnare a ofertei câştigătoare (S.C. NITRO 
GUARD SECURITY) şi a tuturor actelor subsecvente şi obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare; 
- Obligarea autorităţii contractante de a lua măsuri de remediere a 
situaţiei create în procedura de atribuire, în sensul că oferta depusă de 
către S.C. CERTO I.A. SECURITY S.R.L. este fundamentată economic 
temeinic şi corect şi are preţul real justificat şi corespunde întocmai 
criteriului cerut, respectiv acela: „preţul total cel mai scăzut al ofertei”, 
respectând în totalitate legislaţia muncii şi Legea nr. 333/2003 în ceea ce 
priveşte cheltuielile minime prevăzute în caietul de sarcini.” 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 



 

2

DECIDE: 
 

În baza art. 2711 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, cu modificările şi completările ulterioare, respinge 
contestaţia formulată de S.C. CERTO I.A. SECURITY S.R.L. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile 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 
10 zile de la comunicare. 


