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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. 271s/C6/2097
Data: 27.10.2015
Prin contestaţia nr. 358/23.10.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub nr.
20596/26.10.2015, formulată de S.C. CICLOPS SECURITY S.R.L., cu sediul
în municipiul Craiova, b-dul Dacia nr. 138, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului cu nr. J16/1254/2003, având C.U.I. RO 15701580,
reprezentată legal prin director general Cotan Petre, având sediul procesual
ales la S.C. GARDIENII S.R.L. din Râmnicu Vâlcea, str. Ion Creangă nr. 20,
judeţul Vâlcea, împotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat prin
adresa nr. 9082/15.10.2015, de către
COMPANIA NAŢIONALĂ DE
TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” S.A., Sucursala
de Transport Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 27, et.
IV, judeţul Cluj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de
atribuire, prin licitaţie deschisă cu etapă finală de licitaţie electronică, a
contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii specializate de
pază şi intervenţie la obiectivele ST Cluj”, cod CPV 79713000-5 servicii de
pază (Rev. 2), s-au solicitat următoarele: admiterea contestaţiei astfel cum
aceasta a fost formulată, anularea adresei nr. 9082/15.10.2015 şi obligarea
autorităţii contractante la emiterea unei noi adrese, prin care oferta petentei
să fie declarată admisibilă şi invitată să participe la etapa de licitaţie
electronică, reevaluarea ofertei depusă de către S.C. MIKE SECURITY
GROUP S.R.L., suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea, pe
fond, a contestaţiei şi obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor
de judecată, reprezentând prima de asigurare pentru garanţia de bună
conduită.
Totodată, contestatoarea a solicitat accesul la dosarul achiziţiei publice
şi efectuarea de fotocopii „ale documentelor de calificare, depuse în licitaţie
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şi, eventual, după licitaţie, în faza de clarificări, dacă este cazul, precum şi
oferta financiară depusă de MIKE SECURITY GROUP”.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Respinge, ca rămasă fără obiect, cererea de dispunere a măsurii
provizorii de suspendare a procedurii de atribuire până la soluţionarea pe
fond a cauzei, formulată de S.C. CICLOPS SECURITY S.R.L., cu sediul în
municipiul Craiova, b-dul Dacia nr. 138, judeţul Dolj, în contradictoriu cu
COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE
„TRANSELECTRICA” S.A., Sucursala de Transport Cluj, cu sediul în ClujNapoca, str. Memorandumului nr. 27, et. IV, judeţul Cluj.
Obligatorie.
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 5
zile de la comunicare.
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