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În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) şi ale art. 27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac
în  materie  de  atribuire  a  contractelor  de  achiziţie  publică,  a
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi
concesiune  de  servicii,  precum  şi  pentru  organizarea  şi
funcţionarea Consiliului  Naţional  de Soluţionare a Contestaţiilor,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 561/C10/335
Data: 05.03.2018

Prin contestaţia nr. 4126/02.02.2018, înregistrată la Consiliul Naţional
de  Soluţionare  a  Contestaţiilor  cu  nr.  4703/05.02.2018,  depusă  de  SC
SAFETY SECURITY SRL, cu sediul în municipiul Caracal, str. Plevnei nr. 2,
județul  Olt,  având  Cod  Unic  de  Înregistrare  19227013  și  număr  de
înregistrare  la  Oficiul  Registrului  Comerțului  J28/842/2006,  reprezentată
legal prin administrator Oprescu Maria, privind procedura de negociere fără
invitație  prealabilă  la  o  procedură  concurențială  de  ofertare pentru
atribuirea contractului sectorial de servicii având ca obiect „Servicii de pază
bunuri  și  obiective  ale  patrimoniului  aparținând  CE  Oltenia  SA  -  SE
Ișalnița”,  cod CPV 79713000-5,  organizată de  SOCIETATEA COMPLEXUL
ENERGETIC OLTENIA SA, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Alexandru
Ioan  Cuza  nr.  5,  județul  Gorj,  în  calitate  de  entitate  contractantă,
contestatorul a solicitat: 

- anularea  comunicării  nr.  974/26.01.2018  și  a  celorlalte  acte
subsecvente ca netemeinice și nelegale;

- obligarea  entității  contractante  la  reevaluarea  ofertelor
prezentate de către SC FORT SECURITY SRL și respectarea prevederilor
legale în vigoare.

Pentru aceste motive,
în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În  temeiul  art.  26  alin.  (6)  din  Legea  nr.  101/2016,  respinge  ca
nefondată  contestația  formulată  de  către  SC  SAFETY  SECURITY  SRL  în
contradictoriu cu SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA.
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Prezenta  decizie  este  obligatorie  pentru  părți,  în  conformitate  cu
dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 și poate fi atacată cu
plângere, în temeiul art. 29 alin. (1) din același act normativ, în termen de
10 zile de la comunicare.
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