
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac
în  materie  de  atribuire  a  contractelor  de  achiziție  publică,  a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări
și  concesiune  de  servicii,  precum  și  pentru  organizarea  și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 945/C3/867
Data: 10.05.2021

Prin contestația fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată la
Consiliul  Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor  sub  nr.
19224/14.04.2021, înaintată inițial prin e-mail și apoi în original, de RINO
GUARD S.R.L., cu sediul în Slobozia, B-dul. Unirii, nr. 20, bl U5A, sc. A,
parter, ap. 63, județul Ialomița, înmatriculată în registrul comerțului sub
nr.  J21/266/2015, având CUI 34844748, reprezentată legal  de PLEȘEA
IULIAN DANIEL, administrator, în calitate de lider al asocierii RINO GUARD
S.R.L.  -  DRAGOSTAL  SECURITY  S.R.L.  -  PORTAL  PROTECTION GROUP
S.R.L., formulată împotriva rezultatului procedurii nr. 13201/08.04.2021,
întocmit  de  autoritatea  contractantă  JUDEȚUL  CLUJ  (CONSILIUL
JUDEȚEAN), cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 106, județul
Cluj,  în procedura proprie organizată în vederea atribuirii  unui contract
având ca obiect „Servicii de pază pentru sediul Consiliului Județean Cluj”,
inițiată cu anunțul  de publicitate nr.  ADV1202358, publicat  în  SEAP la
17.03.2021, s-a solicitat:

1. „anularea  adresei  de  comunicare  a  ofertei
noastre  drept  inacceptabilă  și  neconformă,  precum  și  a  tuturor
actelor  subsecvente  care  au stat  la  baza emiterii  acestor  acte  în
cadrul procedurii de evaluare a ofertelor;
2. obligarea  Autorității  contractante  la  adoptarea
de măsuri de remediere constând în reevaluarea ofertei subscrisei și
luarea în considerare a acesteia în analiza ofertelor depuse în cadrul
procedurii,  și  de a anulare  a procedurii  privind declararea ofertei
TOTAL FORCE MS S.R.L. drept câștigătoare”.

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:
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Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, 

CONSILIUL DECIDE:

Respinge,  ca  nefondată,  contestația  RINO  GUARD  S.R.L.,  în
contradictoriu cu JUDEȚUL CLUJ (CONSILIUL JUDEȚEAN).

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți,  dar împotriva ei  se
poate  formula  plângere,  în  termen  de  10  zile  de  la  comunicare,  în
conformitate  cu  dispozițiile  art.  28  alin.  (1)  și  art.  29  din  Legea  nr.
101/2016.
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