
 
1
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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. 84s/59 C10/693 

Data: 30.04.2015  
 

Prin contestaţia nr. 1389/29.04.2015 înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 6981/29.04.2015, 
depusă de către SC NITRO GUARD SECURITY SRL lider al asocierii SC 
NITRO GUARD SECURITY SRL – SC NEI DIVIZIA DE SECURITATE 
SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Aleea Bistricioara nr. 10, bl. 43, sc. 
1, et. 4, ap. 16, sector 2, având Cod Unic de Înregistrare 22887710, 
şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
J40/23030/2007, formulată împotriva adresei nr. 3562/24.04.2015, 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, emisă de către 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5, cu sediul în 
Bucureşti, b-dul. George Coşbuc nr. 36-38, sector 5, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire a 
contractului de servicii, având ca obiect “Contract de prestări servicii 
pază”, cod CPV 79713000-5, s-a solicitat:  

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
prezentei contestaţii de către CNSC; 

- anularea raportului procedurii de atribuire, anularea adresei de 
comunicare a rezultatului procedurii, a deciziei de desemnare a 
ofertei câştigătoare şi a tuturor actelor subsecvente şi obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor în conformitate cu 
documentaţia de atribuire şi prevederile legale în vigoare; 

- obligarea autorităţii contractante de a lua orice alte măsuri de 
remediere a actelor ce afectează procedura de atribuire, în sensul 
constatării că oferta SC OK GUARD SRL nu este fundamentată 
economic şi nu are preţ real, nerespectând prevederile legislaţiei 
muncii şi ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, în ceea ce priveşte cheltuielile 
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minime prevăzute în caietul de sarcini pentru îndeplinirea acordului 
cadru. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
NITRO GUARD SECURITY SRL, lider al asocierii SC NITRO GUARD 
SECURITY SRL – SC NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL a solicitat 
suspendarea derulării procedurii de atribuire până la soluţionarea 
cauzei pe fond, în conformitate cu dispoziţiile art. 275¹ din OUG nr. 
34/2006. 

 

În baza prevederilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 

DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 Consiliul 
respinge cererea de suspendare a procedurii, formulată de către SC 
NITRO GUARD SECURITY SRL lider al asocierii SC NITRO GUARD 
SECURITY SRL – SC NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare. 
 

 


