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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE 
A CONTESTAŢIILOR 

 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 

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. 2073/C2/2282 
Data:03.12.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată la 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR sub nr. 22315/ 
17.11.2015, formulată de către S.C. AKYLE SECURITY S.R.L., cu sediul în 
Municipiul Bucureşti, Bd. Ferdinand nr. 58, biroul nr. 6, camera nr. 2, Sector 2, 
înmatriculată la O.R.C. sub nr. J40/13826/2015, având CIF RO 31662938, 
reprezentată legal prin Radantu-Burgui Liliana – Administrator, împotriva 
documentaţiei de atribuire, elaborată de către COMPANIA NAŢIONALĂ 
AEROPORTURI BUCUREŞTI S.A., cu sediul în Oraşul Otopeni, Str. Calea 
Bucureşti nr. 224E, Judeţul Ilfov, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin „selecţie de ofertă”, a acordului – cadru de 
servicii, pe o durată de 26 luni, dar nu mai târziu de 31.01.2018, având ca 
obiect „Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor deţinute de 
Compania Naţională Aeroporturi (CNAB) la Aeroportul Internaţional Henri 
Coandă Bucureşti (AIHCB) şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel 
Vlaicu (AIBB-AV)”, cod CPV 79713000-5, având sursa de finanţare: „Fonduri 
proprii”, s-au solicitat următoarele: „suspendarea procedurii de atribuire până 
la soluţionarea prezentei contestaţii de către C.N.S.C. şi obligarea autorităţii 
contractante de a lua orice măsuri de remediere a actelor ce afectează 
procedura de atribuire, în sensul modificării documentaţiei de atribuire astfel 
încât aceasta să respecte prevederile legale în vigoare şi acordarea unui nou 
termen pentru depunerea ofertelor; obligarea autorităţii contractante la plata 
cheltuielilor efectuate cu garanţia de bună conduită şi respectiv cu onorariul 
pentru elaborarea contestaţiei în suma de 2500 lei, plus T.V.A.”. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite contestaţia formulată de către S.C. AKYLE SECURITY S.R.L., în 

contradictoriu cu autoritatea contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ 
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AEROPORTURI BUCUREŞTI S.A. şi obligă autoritatea contractantă la anularea 
procedurii de atribuire, astfel cum rezultă din motivarea aferentă. 

Pe cale de consecinţă, obligă autoritatea contractantă la plata sumei de 
4.840 lei, reprezentând prima de asigurare, conform poliţei de asigurare nr. 
0131444/17.11.2015.  

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (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. 

 


