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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE 
A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Bucureşti, România,CP 030084, CIF 20329980 
            Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745; www.cnsc.ro 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 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. 2051/C2/2088 
Data: 27.11.2015 

 
Prin contestaţia înregistrată la CONSILIUL NAŢIONAL DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR sub nr. 20507/23.10.2015, formulată de 
către SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE), 
cu sediul procesual ales pentru corespondenţă la Cabinet de Avocat „Neacşu 
Constantin”, din municipiul Bucureşti, str. George Calboreanu nr. 3, bl. 119, 
sc. A, ap. 50, sector 6,  împotriva comunicării rezultatului procedurii de 
atribuire, din 13.10.2015, emisă de către SOCIETATEA COMERCIALĂ DE 
TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI - METROREX S.A., în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu 
nr. 38, sector 1, în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, cu 
fază finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie publică de 
lucrări având ca obiect „Modernizarea instalaţiilor pe Magistralele 1, 2, 3 şi 
Tronsonul de Legătură – Instalaţii de control acces”, cod CPV 45317000-2 – 
Alte lucrări de instalare electrică (Rev.2), 30144200-2 – Distribuitoare 
automate de bilete (Rev.2), 30144400-4 – Taxare automată (Rev.2), 
48514000-4 – Pachete software pentru acces la distanţă (Rev.2), 
71322500-6 – Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de 
transport (Rev.2), având sursa de finanţare: „Program/Proiect: Programul 
Operaţional Sectorial de Transport – POS Transport”, s-a solicitat: „anularea 
comunicării rezultatului procedurii din 13.10.2015, precum şi a tuturor 
actelor autorităţii contractante ce au stat la baza emiterii acesteia; obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depuse de către contestator, 
cu consecinţa declarării acesteia drept conformă şi admisibilă, precum şi la 
reevaluarea ofertei declarate câştigătoare; anularea tuturor actelor 
administrative emise de autoritatea contractantă, acte prin care s-a stabilit 
că, în cadrul procedurii de atribuire, oferta depusa de UTI este câştigătoare, 
pentru motive de netemeinicie şi nelegalitate; constatarea nulităţii absolute 
a contractului de achiziţie publică încheiat cu UTI, pentru ipoteza în care 
actul administrativ a cărui anulare o solicită prin prezenta contestaţie a fost 
urmat de încheierea unui asemenea contract”. 
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Prin adresa nr. 1003/29.10.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 
20977/29.10.2015, S.C. UTI GRUP S.A., în calitate de membru al 
ASOCIERII S.C. TIAB S.A./UTI GRUP S.A./LOGIC IT CONSULT S.R.L., cu 
sediul în municipiul Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 27C, sector 2, reprezentată 
legal prin Adrian Florea – Administrator şi convenţional prin SCPA „Ceparu şi 
Irimia”, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu, nr. 
3C, sector 5, în calitate de ofertant desemnat câştigător al contractului de 
achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Modernizarea instalaţiilor pe 
Magistralele 1, 2, 3 şi Tronsonul de Legătură – Instalaţii de control acces”, 
formulează cerere de intervenţie, prin care solicită: „admiterea atât în 
principiu cât şi pe fond a cererii de intervenţie, respingerea contestaţiei 
formulate de Sociedad Iberica de Construcciones Electricas S.A. (SICE) ca 
nefondată în ceea ce priveşte decizia de respingere a ofertei sale şi ca lipsită 
de interes şi nemotivată în ceea ce priveşte decizia autorităţii contractante 
de a declara admisibilă şi câştigătoare oferta asocierii interveniente”. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Respinge excepţiile invocate de către autoritatea contractantă şi 

intervenient faţă de contestaţia formulată de către SOCIEDAD IBERICA DE 
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE). 

Respinge ca nefondată, contestaţia formulată de către SOCIEDAD 
IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. (SICE), în contradictoriu 
cu autoritatea contractantă SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU 
METROUL BUCUREŞTI - METROREX S.A. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
Pe cale de consecinţă, admite, în parte, cererea de intervenţie 

formulată de către S.C. UTI GRUP S.A., în calitate de membru al ASOCIERII 
S.C. TIAB S.A./UTI GRUP S.A./LOGIC IT CONSULT S.R.L. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 
zile de la comunicare. 


