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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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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. 2197/C1/2283, 2296 

Data: 22.12.2015 
 
 

 Pe rolul CNSC au fost înregistrate, sub nr. 22316/17.11.2015 şi nr. 
22470/18.11.2015, contestaţiile formulate de SC CICLOPS SECURITY 
SRL şi SC SENZOR GUARD SECURITY SRL, cu privire la procedura de 
„licitaţie deschisă” cu etapa finală de licitaţie electronică, a contractului 
de achiziţie publică, având drept obiect: „Servicii specializate de pază şi 
intervenţii la obiectivele ST Piteşti”, cod CPV: 79713000-5, organizată de 
autoritatea contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL 
ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” SA, cu sediul în Piteşti, strada 
Fraţii Goleşti, nr. 25B, cod poştal 110174, judeţul Argeş. 
 Prin contestaţia nr. 423/17.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22316/17.11.2015, 
formulată de SC CICLOPS SECURITY SRL, cu sediul în Craiova, B-dul 
Dacia, nr. 138, Bl. H3, sc. 1, Ap. 1, judeţul Dolj şi adresa de 
corespondeţă în Râmnicu Vâlcea, strada Ion Creangă, nr. 20, judeţul 
Vâlcea, având CUI 15701580, înregistrată la ORC sub nr. 
J16/1254/2003, împotriva adresei nr. 12834/13.11.2015, reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii,   s-a solicitat: „admiterea 
contestaţiei, aşa cum a fost aceasta formulată; anularea rezultatului 
procedurii nr. 12834/13.11.2015 şi a tuturor actelor subsecvente 
acestuia; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea şi respingerea 
ofertei depusă de SC SPARTACUS PAZĂ ŞI PROTECŢIE SRL, întrucât 
oferta acestuia nu îndeplineşte cerinţele de calificare impuse în 
documentaţia de atribuire şi, prin urmare, a fost invitată ilegal, la licitaţia 
electronică; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea şi 
respingerea ofertei depusă de SC SENZOR GUARD SECURITY SRL, 
întrucât oferta acestuia nu îndeplineşte cerinţele de calificare impuse în 
documentaţia de atribuire şi, prin urmare, a fost invitată ilegal, la licitaţia 
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electronică; reluarea procedurii, după eliminarea celor doi ofertanţi şi 
invitarea SC CICLOPS SECURITY SRL la etapa de licitaţie electronică; 
suspendarea procedurii ”. 
 Prin contestaţia nr. 604/17.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22470/18.11.2015, 
formulată de SC SENZOR GUARD SECURITY SRL, cu sediul în Bucureşti, 
B-dul Lacul Tei, nr. 1bis, etaj 1, cam. 102, sector 2, având CUI 
24693419, înregistrată la ORC sub nr. J40/18692/2008, s-a solicitat: 
„anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
12832/13.11.2015 şi a tuturor actelor subsecvente acestuia; anularea 
deciziei de declarare ca neconformă a ofertei depuse; refacerea 
raportului procedurii, având în vedere că oferta financiară refăcută a fost 
transmisă în data de 13.11.2015 şi declararea prezentei oferte, ca fiind 
câştigătoare a procedurii, ca urmare a finalizării etapei de licitaţie 
electronică; accesul la dosarul cauzei”. 

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile care fac obiectul 
dosarelor nr. 2283/2015 şi nr. 2296/2015 au fost conexate pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

 Admite în parte contestaţia formulată de SC CICLOPS SECURITY 
SRL în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL 
ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” SA, anulează raportul 
procedurii şi actele subsecvente şi obligă autoritatea contractantă la 
reevaluarea ofertei depuse de SC SPARTACUS PAZĂ ŞI PROTECŢIE SRL 
cu respectarea prevederilor legale, a documentaţiei de atribuire şi a celor 
cuprinse în motivarea aferentă prezentei, în termen de 10 zile de la 
comunicare. 
 Respinge criticile formulate de SC CICLOPS SECURITY SRL cu 
privire la oferta depusă de SC SENZOR GUARD SECURITY SRL şi  
respinge ca nefondată contestaţia depusă de SC SENZOR GUARD 
SECURITY SRL   

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu respectarea celor 
decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
prevederile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

 


