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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. 2210/C8/2403
Data: 23.12.2015
Prin contestaţia nr. 281/07.12.2015, înregistrată la CNSC sub nr.
23592/07.12.2015, înaintată de SC AXIS SECURITY SRL, cu sediul în Deva,
str. Santuhalm, nr. 65B, judeţul Hunedoara, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J20/69/2012, având CUI RO29593330, reprezentată
legal de Rudeanu Aurora-Mariana, formulată împotriva rezultatului
procedurii de atribuire, comunicat prin adresa nr. 3452/02.12.2015, emisă
de SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA, cu
sediul în Petroşani, str. Mihai Viteazu, nr. 3, etaj 2, judeţul Hunedoara, în
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie
deschisă”, cu fază finală licitaţie electronică, având ca obiect „SERVICII DE
PAZĂ A OBIECTIVELOR, BUNURILOR ŞI VALORILOR pentru sucursalele
MINA PAROŞENI şi MINA URICANI”, cod CPV: 79713000-5 – Servicii de
pază (Rev. 2), iniţiată prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr.
163735/21.10.2015, s-a solicitat Consiliului:
- să admită contestaţia;
- să dispună anularea deciziei autorităţii contractante atacată prin
contestaţie, a raportului procedurii de atribuire şi a actelor subsecvente
acestuia, ca netemeinice şi nelegale;
- rezultatului procedurii înregistrat sub nr. 2/30981/26.11.2015 şi a
actelor subsecvente;
- să oblige autoritatea contractantă la continuarea şi finalizarea
procedurii de atribuire, prin reevaluarea ofertelor depuse, cu respectarea
legislaţiei în materia achiziţiilor publice, a principiilor ce stau la baza
atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a prevederilor documentaţiei
de atribuire;
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- să oblige autoritatea contractantă la plata sumei de 500 lei,
reprezentând contravaloarea primei de asigurare aferentă poliţei de
asigurare seria 0131913/03.12.2015, instrument de constituire a garanţiei
de bună conduită.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC AXIS SECURITY
SRL în contradictoriu cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ÎNCHIDERI MINE
VALEA JIULUI SA.
Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 5
zile de la comunicare.
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