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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. 230s/C10/1806
Data: 17.09.2015
Prin contestaţia nr. 290/15.09.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 17710/15.09.2015, depusă de către SC
CICLOPS SECURITY SRL, cu sediul în Craiova, b-dul Dacia nr. 138, bl. H3, sc.
1, parter, judeţul Dolj, având Cod Unic de Înregistrare 15701580 şi număr de
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J16/1254/2003, formulată
împotriva adresei nr. 10167/11.09.2015, reprezentând comunicarea
rezultatului procedurii, emis în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” cu fază
finală de licitaţie electronică pentru atribuirea contratului de achiziţie publică
de servicii având ca obiect „Servicii specializate de pază şi intervenţie la
obiectivele ST Piteşti” organizată de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE
TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA, în calitate de
autoritate contractantă, cu sediul în Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr. 25B, judeţul
Argeş, cod CPV 79713000-5, s-a solicitat:
anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 10167/11.09.2015
şi obligarea autorităţii contractante la emiterea unei noi adrese, prin care
oferta SC CICLOPS SECURITY SRL să fie declarată admisibilă şi prin urmare
invitată în etapa finală de licitaţie electronică;
suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea prezentei
contestaţii.
Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC CICLOPS
SECURITY SRL a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până la
soluţionarea contestaţiei.
În baza dispoziţiilor legale aplicabile,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a procedurii
formulată de către SC CICLOPS SECURITY SRL.
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Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 5
zile de la comunicare.
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