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    CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

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

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro 
 
În conformitate cu prevederile art. 266 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, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea, 
 

DECIZIE 
Nr. 20S/C7/220/221 

Data: 25.02.2015  
 

I.  Prin contestaţia nr. 470/23.02.2015, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
2548/23.02.2015, formulată de către S.C. NEI GUARD S.R.L., în 
calitate de lider al asocierii formate din S.C. NEI GUARD S.R.L., 
S.C. GRUP EST SECURITY S.R.L. şi S.C. NITRO GUARD S.R.L., 
cu sediul în Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 69-71, vila 27, 
judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J23/2519/2006, CIF RO 19501312, reprezentată de Eduard 
Neicu, în calitate de administrator, împotriva adresei nr. 
6949/12.02.2015, privind rezultatul procedurii de licitaţie 
deschisă, pe loturi – lotul 1, emisă de către SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A. 
MEDIAŞ, cu sediul în Mediaş, Piaţa C.I. Motas, nr. 1, judeţul 
Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii 
organizate în vederea încheierii acordului cadru, având ca obiect 
„Servicii de pază şi protecţie, servicii de monitorizare ale 
obiectivelor, servicii de supraveghere pe traseele conductelor 
magistrale aflate în exploatarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 
Mediaş”, se solicită următoarele : suspendarea prezentei 
proceduri de atribuire până la soluţionarea pe fond a 
contestaţiei, anularea raportului procedurii de atribuire, anularea 
adresei nr. 6949/12.02.2015, privind rezultatul procedurii şi a 
deciziei de anulare a procedurii şi a tuturor actelor subsecvente, 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, în 
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conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu documentaţia 
de atribuire, precum şi accesul la dosarul achiziţiei publice, 
constituindu-se dosarul nr. 220/2015. 

 II. Prin contestaţia nr. 469/23.02.2015, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
2549/23.02.2015, formulată de către S.C. NEI GUARD S.R.L., în 
calitate de lider al asocierii formate din S.C. NEI GUARD S.R.L., 
S.C. GRUP EST SECURITY S.R.L. şi S.C. NITRO GUARD S.R.L., 
cu sediul în Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 69-71, vila 27 
şi cu  judeţul Ilfov şi cu  adresa de corespondenţă în Bucureşti, 
str. Ghiozdanului, nr. 6A, sector 1înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J23/2519/2006, CIF RO 19501312, 
reprezentată de Eduard Neicu, în calitate de administrator 
împotriva adresei nr. 6949/12.02.2015, privind rezultatul 
procedurii de licitaţie deschisă, pe loturi – lotul 2, emisă de către  
aceeaşi autoritate contractantă, respectiv SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A. 
MEDIAŞ, cu sediul în Mediaş, Piaţa C.I. Motas, nr. 1, judeţul 
Sibiu, în cadrul aceleiaşi proceduri, se solicită următoarele :  
suspendarea prezentei proceduri de atribuire până la 
soluţionarea pe fond a contestaţiei, anularea raportului 
procedurii de atribuire, anularea adresei nr. 6949/12.02.2015, 
privind rezultatul procedurii şi a deciziei de anulare a procedurii 
şi a tuturor actelor subsecvente, obligarea autorităţii 
contractante la reevaluarea ofertelor, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare şi cu documentaţia de atribuire, 
precum şi accesul la dosarul achiziţiei publice, constituindu-se 
dosarul nr. 221/2015.  

Având în vedere dispoziţiile art. 273 alin. (1) din O.U.G. 
34/2006, conform cărora contestaţiile formulate în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară, Consiliu urmează să facă aplicarea 
acestora, conexând dosarele 220/2015 şi nr. 221/2015, 
contestaţiile nr. 2548/23.02.2015 şi nr. 2549/23.02.2015, 
urmând a fi soluţionate în cadrul dosarului nr. 220/2015. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care 
S.C. NEI GUARD S.R.L. a solicitat suspendarea procedurii de 
atribuire, pentru loturile 1 şi 2, până la soluţionarea pe fond a 
contestaţiilor. 
 

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

Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 
pentru loturile 1 şi 2, formulată de către S.C. NEI GUARD S.R.L., 
în calitate de lider al asocierii formate din S.C. NEI GUARD 
S.R.L., S.C. GRUP EST SECURITY S.R.L. şi S.C. NITRO GUARD 
S.R.L., cu sediul în Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 69-71, 
vila 27, judeţul Ilfov şi cu adresa de corespondenţă în Bucureşti, 
str. Ghiozdanului, nr. 6A, sector 1, în contradictoriu cu 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE 
TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Romană 
nr. 6, sector 1, ca rămasă fără obiect.  

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare.  
 


