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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 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. 310s/C1/2283,2296
Data: 27.11.2015

Pe rolul CNSC au fost înregistrate cu nr. 22316/17.11.2015 şi nr.
22470/18.11.2015, contestaţiile depuse de SC CICLOPS SECURITY SRL şi
SC SENZOR GUARD SECURITY SRL în contradictoriu cu COMPANIA
NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA"
SA, cu sediul în Piteşti, str. Fraţii Goleşti nr. 25B, judeţul Argeş, în calitate
de autoritate contractantă, 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” cod CPV 79713000-5.
Prin contestaţia nr. 423/17.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22316/17.11.2015, depusă de 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,
reprezentată legal prin administrator Aurora Pop, împotriva adresei nr.
12834/13.11.2015, s-a solicitat anularea rezultatului procedurii şi a
tuturor comunicărilor aferente, obligarea autorităţii contractante la
reevaluarea şi respingerea ofertelor depuse de SC SPARTACUS PAZĂ ŞI
PROTECŢIE SRL şi SC SENZOR GUARD SECURITY SRL şi reluarea
procedurii de atribuire.
Prin contestaţia nr. 604/17.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22470/18.11.2015, depusă de SC
SENZOR GUARD SECURITY SRL, cu sediul în Bucureşti, Bd. Lacul Tei nr.
1bis, et. 1, cam. 102, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
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J40/18692/2008, având cod unic de înregistrare RO 24693419,
reprezentată legal prin Amurăriţei Marin Ioan, în calitate de Director
General, împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii, s-a
solicitat anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii, anularea
deciziei de desemnare a ofertei câştigătoare, refacerea raportului
procedurii, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor şi
plata cheltuielilor de judecată suportate pe parcursul soluţionării
contestaţiei.
Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile care fac obiectul
dosarelor nr. 2283/2015 şi nr. 2296/2015, au fost conexate pentru a se
pronunţa o soluţie unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul
aceleiaşi proceduri de atribuire.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
În conformitate cu dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1) din Codul de
procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 297 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 34/2006, pentru considerentele evocate în motivarea
prezentei, suspendă soluţionarea contestaţiilor formulate de SC
CICLOPS SECURITY SRL şi SC SENZOR GUARD SECURITY SRL, în
contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI
ELECTRICE "TRANSELECTRICA" SA, până la rămânerea definitivă a
hotărârii care va fi pronunţată de către Curtea de Apel Piteşti, în dosarul
nr. 782/46/2015.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi Codului de procedură
civilă.
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