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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 
Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www. cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 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. 212 s/ C6 /1639 

Data: 25.08.2015 
 

Prin contestaţia nr. 1401/21.08.2015, transmisă prin fax, 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
16066/24.08.2015, depusă de către S.C. WBC BOX GUARD S.R.L., cu 
sediul în municipiul Timişoara, Calea Bogdăneştilor nr. 32, sc. A, ap. 41, 
jud. Timiş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J35/1889/2010, având CUI RO 27748020, reprezentată legal de 
administrator Boghian Valeriu, împotriva documentaţiei de atribuire, 
respectiv, a cerinţei din fişa de date a achiziţiei prevăzută la secţiunea 
III.2.3.a „Capacitatea tehnică şi/sau profesională”: „să deţină autorizaţii 
de procurare şi utilizare arme şi muniţie neletale şi letale – se prezinrtă, 
în copie legalizată, autorizaţiile pentru toţi ofertanţii asociaţii şi 
subcontractanţii”, precum şi a răspunsului nr. 7562/18.08.2015 la 
solicitarea de clarificări nr. 1378/12.08.2015, elaborate de COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE 
„TRANSELECTRICA” S.A. – SUCURSALA DE TRANSPORT TIMIŞOARA, cu 
sediul în Timişoara, P-ţa. Romanilor nr. 11, jud. Timiş, în calitate de 
autoritate contractantă în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie 
deschisă cu etapă finală de licitaţie electronică, organizată în vederea 
încheierii acordului-cadru având ca obiect „Servicii specializate de pază 
şi intervenţie la obiectivele ST Timişoara”, s-a solicitat suspendarea 
procedurii de atribuire până la soluţionarea fondului cauzei şi „obligarea 
autorităţii contractante la adoptarea unor măsuri de remediere a 
documentaţiei de atribuire care să asigure respectarea principiilor 
statuate de O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările 
ulterioarea”. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a 
procedurii de atribuire până la soluţionarea pe fond a cauzei formulată 
de S.C. WBC BOX GUARD S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, 
Calea Bogdăneştilor nr. 32, sc. A, ap. 41, jud. Timiş, în contradictoriu cu 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE 
„TRANSELECTRICA” S.A. – SUCURSALA DE TRANSPORT TIMIŞOARA, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Timişoara, P-ţa. 
Romanilor nr. 11, jud. Timiş. 

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

de 5 zile de la comunicare. 
 


