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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

Nr. 2642/C11/3070 
Data: 29.09.2014 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare şi fără dată, 

înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
cu nr. 25999 din 27.08.2014, depusă de SC STRABAG SRL, în 
calitate de lider al asocierii SC STRABAG SRL – SC AECOM 
INGENIERIA SRL – SC COMNORD SA, cu sediul social în 
Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/13563/1994, având CIF 
6891914, atribut fiscal RO, reprezentată de Peter Otto – 
Administrator, şi convenţional de Societatea Civilă de Avocaţi 
SCHOENHERR ŞI ASOCIAŢII, cu sediul ales pentru comunicarea 
actelor de procedură în Bucureşti, b-dul Dacia nr. 30, et. VII, 
sector 1, împotriva adresei DPA nr. 2234.1 din 18.08.2014, 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de achiziţie 
publică, emisă de către MUNICIPIUL BUCUREŞTI cu sediul în 
Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 291-293, sector 6, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
licitaţie deschisă, desfăşurată offline, fără etapă finală de 
licitaţie electronică, organizată în vederea atribuirii contractului 
de lucrări, având ca obiect „SERVICII DE PROIECTARE ŞI 
LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII PENTRU OBIECTIVUL DE 
INVESTIŢIE «SALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ – COMPLEX SPORTIV 
LIA MANOLIU»”, coduri CPV 45212200-8 – Lucrări de construcţii 
de complexe sportive (Rev.2), 71322000-1 – Servicii de 
proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (Rev.2), 
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71356200-0 – Servicii de asistenţă tehnică (Rev.2), s-a solicitat 
în principal: 

- anularea adresei DPA nr. 2234.1 din 18.08.2014, 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii; 

- anularea raportului procedurii nr. 2229 din 18.08.2014, 
precum şi a tuturor actelor subsecvente acestuia; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
conformităţii tehnice a ofertei depuse de asocierea SC STRABAG 
SRL – SC AECOM INGENIERIA SRL – SC COMNORD SA, în 
sensul stabilirii acesteia drept conformă, cu respectarea strictă a 
prevederilor legale şi ale documentaţiei de atribuire precum şi 
cu aplicarea principiului tratamentului egal, al proporţionalităţii 
şi ale nediscriminării; 

- obligarea autorităţii contractante la continuare procedurii 
de atribuire, în conformitate cu prevederile legale, respectiv 
obligarea la desemnarea ofertei câştigătoare dintre ofertele 
admisibile şi conforme, ţinând cont de rezultatul reevaluării 
ofertei asocierii SC STRABAG SRL – SC AECOM INGENIERIA SRL 
– SC COMNORD SA; 

şi în subsidiar: 
- anularea adresei DPA nr. 2234.1 din 18.08.2014, 

reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, în ceea ce 
priveşte anunţarea ofertei câştigătoare ca fiind oferta 
prezentată de asocierea SC ASTALDI SPA – SC EURO 
CONSTRUCT TRADING 98 SRL; 

- anularea raportului procedurii nr. 2229 din 18.08.2014 
prin care au fost evaluate ofertele depuse de către asocierea SC 
STRABAG SRL – SC AECOM INGENIERIA SRL – SC COMNORD 
SA şi de către asocierea SC ASTALDI SPA – SC EURO 
CONSTRUCT TRADING 98 SRL, precum şi a tuturor actelor 
subsecvente acestuia; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
conformităţii tehnice a ofertei depuse de asocierea SC ASTALDI 
SPA – SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL, în sensul 
stabilirii acesteia drept neconformă, cu respectarea strictă a 
prevederilor legale şi ale documentaţiei de atribuire, aplicând în 
cadrul procesului de reevaluare a acestei oferte aceleaşi reguli şi 
constrângeri ca şi în cazul evaluării ofertei asocierii SC 
STRABAG SRL – SC AECOM INGENIERIA SRL – SC COMNORD 
SA; 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea 
procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile legale şi 
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aplicarea soluţiilor prevăzute de lege (anularea procedurii de 
achiziţie publică) ţinând cont de rezultatul reevaluării ofertei 
asocierii SC ASTALDI SPA – SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 
SRL. 

Prin cererea de intervenţie fără număr de înregistrare şi 
fără dată, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 26372 din 02.09.2014, depusă de SC 
ASTALDI SPA, în calitate de lider al asocierii SC ASTALDI SPA – 
SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL, cu sediul social în 
Roma, Via Giulio Vicenzo Bona nr. 65-00156, Italia, având codul 
unic de înregistrare 00398970582, număr de ordine în Registrul 
Comerţului din Roma 00398970582, reprezentată de Pier Luca 
Canino – Director de ţară pentru România, şi convenţional de 
Societatea Civilă de Avocaţi ŢUCA ZBÂRCEA ŞI ASOCIAŢII, cu 
sediul profesional în Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, 
clădirea America House, intrarea Aripa de Vest, et. 8, sector 1, 
şi Societatea Civilă de Avocaţi CEPARU ŞI IRIMIA, cu sediul ales 
pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, str. Dr. 
Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5, s-a solicitat: 

- admiterea în principiu a cererii de intervenţie; 
- admiterea pe fond a cererii de intervenţie şi respingerea 

contestaţiei formulate de asocierea SC STRABAG SRL – SC 
AECOM INGENIERIA SRL – SC COMNORD SA, ca neîntemeiată, 
în ceea ce priveşte decizia de respingere a ofertei asocierii SC 
STRABAG SRL – SC AECOM INGENIERIA SRL – SC COMNORD 
SA; 

- respingerea contestaţiei formulate de asocierea SC 
STRABAG SRL – SC AECOM INGENIERIA SRL – SC COMNORD 
SA, ca lipsită de interes, şi nemotivată, în ceea ce priveşte 
decizia autorităţii contractante de a declara admisibilă şi 
câştigătoare oferta asocierii SC ASTALDI SPA – SC EURO 
CONSTRUCT TRADING 98 SRL. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat 
în scris. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 
Încuviinţează în principiu cererea de intervenţie accesorie 

depusă de SC ASTALDI SPA, în calitate de lider al asocierii SC 
ASTALDI SPA – SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL. 

Admite contestaţia depusă de SC STRABAG SRL, în calitate 
de lider al asocierii SC STRABAG SRL – SC AECOM INGENIERIA 
SRL – SC COMNORD SA în contradictoriu cu MUNICIPIUL 
BUCUREŞTI. 

Anulează raportul procedurii, precum şi adresele de 
comunicare a rezultatului procedurii de achiziţie publică, ca acte 
subsecvente ale raportului procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de 
la primirea deciziei Consiliului, să solicite clarificări ambilor 
ofertanţi şi să reanalizeze ofertele depuse, în ceea ce priveşte 
justificarea parametrilor tehnici propuşi şi a modului de 
respectare a datelor tehnice, impuse prin caietul de sarcini, cu 
respectarea dispoziţiilor legale şi a celor evocate în motivare. 

Respinge, ca nefondată, cererea de intervenţie accesorie 
depusă de SC ASTALDI SPA, în calitate de lider al asocierii SC 
ASTALDI SPA – SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL, pentru 
motivele expuse în motivare. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 

termen de 10 zile de la comunicare. 
 


