
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. 916/C10/718
Data:05.05.2021

Prin  contestația  nr.  11450/29.03.2021,  înregistrată  la  Consiliul
Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr.  16025/30.03.2021, depusă
de SC SGPI SECURITY FORCE SRL, cu sediul în București, str. Vatra Dornei
nr.  11,  bl.  18,  sc.  2,  et.  1,  ap.  50,  sector  4  și  sediul  ales  pentru
comunicarea  actelor  de  procedură  în  București,  Splaiul  Unirii  nr.  313,
sector  3,  având  Cod  Unic  de  Înregistrare  24452844  și  număr  de
înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J40/15513/2008, reprezentată
legal  prin  administrator  Marin  Gabriel  Mirel,  împotriva  adresei  de
comunicare a rezultatului  procedurii  nr.  12891/24.03.2021, a Raportului
procedurii nr. 12683/23.03.2021 și a tuturor actelor subsecvente acestuia,
comunicate  de  CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII  SIBIU,  cu  sediul  în  Sibiu,
Calea  Dumbrăvii  nr.  17,  județul  Sibiu,  în  calitate  de  autoritate
contractantă,  în cadrul  procedurii  simplificată proprie,  organizată pentru
atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Servicii de pază
neanarmată și protecție pentru sediul CJP Sibiu și CLP Mediaș”, cod CPV
79713000-5, Anexa 2 la Legea nr. 98/2016, s-a solicitat:

-  admiterea  ca  fondată  a  contestației  formulată  de  SC  SGPI
SECURITY  FORCE  SRL  împotriva  Comunicării  cu  nr.  12891/24.03.2021
privind  rezultatul  procedurii  de  atribuire  și  Raportului  procedurii  cu  nr.
12683/23.03.2021 privind  rezultatul  procedurii  de  atribuire  și  a  tuturor
actelor subsecvente acestuia prin înlăturarea aspectelor nelegale pe care le
va menţiona în contestaţie, şi continuarea procedurii;

-  anularea  Comunicării  cu  nr.  12891/24.03.2021 privind  rezultatul
procedurii de atribuire și a Raportului procedurii cu nr. 12683/23.03.2021
pe care îl critică pentru netemeinicie și nelegalitate, precum și toate actele
subsecvente emise de autoritatea contractantă;
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- obligarea autorității contractante de a lua măsurile de remediere în
ceea ce priveşte restabilirea legalității în procedura de atribuire raportat la
cerinţele impuse prin documentaţia de atribuire, și precizările ulterioare, cu
analizarea  legală  a  tuturor  operaţiunilor  pe  care  prezenta  procedură  le
implică și  care urmează a fi  realizate de către ofertanți,  cu respectarea
cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, a dispoziţiilor legale în materie și
deopotrivă la respectarea legislaţiei incidente serviciilor achiziţionate;

-  obligarea  autorității  contractante  la  reevaluarea  cu  precădere  a
ofertelor  tehnice  pentru  locurile  1-4,  SC  RINO  GUARD  SRL,  SC  FORT
SECURITY  SRL,  SC  ATAC  SECURITY  SRL  și  SC  SITIGUARD SRL  cât  și
financiare  aparținând  SC  RINO  GUARD  SRL,  sub  aspectul  respectării
cerinţelor  din  documentaţia  de  atribuire  și  care  sunt  corelate  cu
specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, cu aplicarea întocmai a tuturor
prevederilor legale în materie de achiziţii la conformitatea unei oferte, ale
Codului  muncii,  legislaţiei  salarizării,  fiscale  și  celelalte  acte  normative
incidente, în vigoare.

- obligarea autorităţii  contractante de a lua măsurile de remediere
care se impun, prin înlăturarea aspectelor nelegale pe care le va menţiona
în  contestaţie  și  pe  cale  de  consecinţă  continuarea  procedurii  și
desemnarea ofertei câștigătoare care îndeplineşte toate cerinţele impuse
de documentaţie, raportat la actele normative incidente.

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

CONSILIUL DECIDE:

             În temeiul prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016,
respinge ca nefondată contestația formulată de SC SGPI SECURITY FORCE
SRL în contradictoriu cu CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII SIBIU.

 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 din același act normativ, în termen de 10 zile
de la comunicare.
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