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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. 2204/C2/2389 
Data: 22.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 846/02.12.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23415/04.12.2015, 
formulată de S.C. BRONIC SECURITY S.R.L., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, Str. Turturelelor, nr. 11 A, et. 1, sector 3, înmatriculată la 
O.R.C. sub nr. J40/3123/2003, având CIF: 15255258, prin Cabinet de 
Avocat „Dascăl Cătălin Andrei” - Avocat colaborator Petcu Elena, 
împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 
5285/18.11.2015, emisă de către ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
BUCUREŞTI, cu sediul în municipiul Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, sector 
1, cod poştal 010374, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin „negociere prin publicarea unui anunţ de 
participare pe site-ul propriu”, a contractului de achiziţie publică de 
servicii având ca obiect „Servicii de pază, protecţie şi monitorizare”, cod 
CPV 79713000-5, tip de finanţare: fonduri bugetare, s-a solicitat 
Consiliului: 
„1) să anuleze rezultatul procedurii comunicat subscrisei cu adresa nr. 
5285/18.11.2015 de către autoritatea contractantă; 
2) să oblige autoritatea contractantă la reluarea procedurii de atribuire 
prin reanalizarea şi reevaluarea ofertei subscrisei; 
3) să oblige autoritatea contractantă la despăgubiri în valoare de 666.000 
lei fără TVA inclus, contravaloarea ofertei noastre pentru prestarea 
serviciilor de pază şi monitorizare pentru 100 de zile”. 
 

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

 
Respinge ca nefondată contestaţia formulată de către S.C. BRONIC 

SECURITY S.R.L., în contradictoriu cu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
BUCUREŞTI. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
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. 


