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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. 303S/C7/2251, 2252, 2263 
Data: 20.11.2015 

 
I. Prin contestaţia nr. 587/13.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22087/13.11.2015, formulată de către 
S.C. SENZOR GUARD SECURITY S.R.L., cu sediul în Bucureşti, bd. Lacul Tei 
nr. 1bis, et. 1, camera 102, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J40/18692/2008, având CUI RO 24693419, formulată 
împotriva documentaţiei de atribuire, respectiv adresa de clarificări publicată 
la data de 12.11.2015 pe site-ul propriu al autorităţii contractante, emisă de 
către SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BAGDASAR-ARSENI, cu sediul în 
Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii operaţionale interne, organizată în vederea 
încheierii acordului-cadru având ca obiect „Servicii de pază”, se solicită 
anularea adresei de clarificări publicată la data de 12.11.2015 pe site-ul 
propriu al autorităţii contractante, modificarea documentaţiei de atribuire în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi stabilirea unui nou termen 
pentru depunerea ofertelor, obligarea autorităţii contractante la plata 
cheltuielilor efectuate cu garanţia de bună conduită şi cu onorariul 
consultantului, în sumă de 4.000 lei, precum şi suspendarea procedurii de 
atribuire până la soluţionarea contestaţiei. 

II. Prin contestaţia nr. 05/13.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22089/13.11.2015, formulată de către 
S.C. PROTECTION DAK SECURITY S.R.L., cu sediul în Bucureşti, şos. 
Pantelimon nr. 334, bloc 30, sc. 1, et. 4, ap. 34, sectorul 2, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/9350/2011, având CUI RO 
28945683, formulată împotriva documentaţiei de atribuire emisă de către 
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ BAGDASAR-ARSENI, cu sediul în Bucureşti, 
şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii operaţionale interne, organizată în vederea încheierii 
acordului-cadru având ca obiect „Servicii de pază”, se solicită anularea 
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procedurii de atribuire, obligarea autorităţii contractante la emiterea unui alt 
caiet de sarcini şi reorganizarea unei noi proceduri de atribuire. 

III. Prin contestaţia nr. 422/14.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22153/16.11.2015, formulată 
de către S.C. INTERNATIONAL CENTURION SECURITY S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, str. Dărniciei nr. 34, sectorul 5 şi cu adresa de comunicare a 
actelor de procedură în Bucureşti, str. Gheorghe Şandor nr. 7, sectorul 5, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/8132/2012, având CUI 
RO 30430948, formulată împotriva adresei nr. 34164/13.11.2015 de 
comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, emisă de către SPITALUL 
CLINIC DE URGENŢĂ BAGDASAR-ARSENI, cu sediul în Bucureşti, şos. Berceni 
nr. 10-12, sectorul 4, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii operaţionale interne, organizată în vederea încheierii acordului-
cadru având ca obiect „Servicii de pază”, se solicită anularea raportului 
procedurii de atribuire şi a adresei nr.  34164/13.11.2015, obligarea 
autorităţii contractante la remedierea erorilor şi atribuirea acordului-cadru 
ofertantului care a oferit preţul cel mai mic şi recunoaşterea dreptului pretins, 
conform art. 255 alin. (1) şi art. 2562 alin. (1) din ordonanţa aplicabilă. 

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 nr. 2251/2015, nr. 
2252/2015 şi nr. 2263/2015, contestaţiile nr. 587/13.11.2015, nr. 
05/13.11.2015 şi nr. 422/14.11.2015, urmând a fi soluţionate în cadrul 
dosarului nr. 2251/2015. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. SENZOR 
GUARD SECURITY S.R.L. a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până 
la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, formulată de 

către S.C. SENZOR GUARD SECURITY S.R.L., cu sediul în Bucureşti, bd. Lacul 
Tei nr. 1bis, et. 1, camera 102, sectorul 2, în contradictoriu cu SPITALUL 
CLINIC DE URGENŢĂ BAGDASAR-ARSENI, cu sediul în în Bucureşti, şos. 
Berceni nr. 10-12, sectorul 4, ca rămasă fără obiect. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 5 

zile de la comunicare.  


