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. 311/C2/92
Data: 16.03.2015
Prin contestaţia nr. 65/30.01.2015, înregistrată la Consiliu sub
nr. 1362/30.01.2015, formulată de S.C. ASTALDI S.P.A., cu sediul
în Roma (Italia), Via Giulio Vincenzo Bona nr. 65-00156, având cod
unic de înregistrare 00398970582, număr de ordine în Registrul
Comerţului din Roma 00398970582, lider al Asocierii S.C. ASTALDI
S.P.A. – MAX BOEGL ROMANIA S.R.L. – ASTALROM S.A. –
CONSITRANS S.R.L., cu sediul procesual ales la Societatea de
avocaţi „Ceparu şi Irimia”, în Bucureşti, Str. Dr. Grigore
Romniceanu nr. 3C, sector 5, împotriva rezultatului procedurii
comunicat prin adresa nr. 92/4073/20.01.2015, emisă de către
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE
S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38,
sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii
de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie
publică de lucrări având ca obiect „Proiectare şi execuţie pentru
realizarea autostrăzii Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea,
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finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Transport – POS
Transport, s-a solicitat:
„1. Anularea deciziei prin care oferta subscrisei a fost declarată
necâştigătoare, ce ne-a fost comunicată prin Adresa nr.
92/4073/20.01.2015;
2. Anularea deciziei prin care a fost declarată câştigătoare oferta
depusă de Asocierea S.C. Strabag S.R.L. – S.C. Straco Grup S.R.L.;
3. Obligarea Autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă
de Asocierea S.C. Strabag S.R.L. – S.C. Straco Grup S.R.L. de la
etapa verificării admisibilităţii acesteia;
4. Anularea raportului procedurii şi a actelor subsecvente acestuia,
inclusiv a adreselor de comunicare a rezultatului procedurii de
atribuire”.
Asocierea S.C. STRABAG S.R.L. – S.C. STRACO GRUP S.R.L.,
formată din S.C. STRABAG S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea 13
Septembrie, nr. 90, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J40/13563/1994, având CIF RO 6891914 şi S.C.
STRACO GRUP S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Bârlea, nr. 5-13,
sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
J40/751/2003, având CIF 15143718, reprezentată prin avocat
Schoenherr şi Asociaţii SCA, cu sediul procesual ales la Schoenherr
şi Asociaţii SCA, în Bucureşti, B-dul Dacia, nr. 30, et. VII, sector 1,
în calitate de asociere desemnată câştigătoare a contractului de
achiziţie publică în cauză, a depus „Cerere de intervenţie accesorie”,
înregistrată la Consiliu sub nr. 2284/18.02.2015, prin care solicită,
în principal, respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, iar în
subsidiar, reevaluarea tuturor ofertelor declarate admisibile, precum
şi obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor ocazionate de
promovarea contestaţiei.
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE
Admite contestaţia formulată de S.C. ASTALDI S.P.A., în
contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI
DRUMURI NAŢIONALE S.A., pentru şi în limita considerentelor din
motivare.
Anuleaza
raportul
procedurii
de
atribuire
nr.
16/1193/20.01.2015 pentru lotul 2 şi documentele subsecvente
acestuia.
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Obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor depuse
pentru lotul 2, cu respectarea celor din motivare, a documentaţiei
de atribuire şi a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, în
termen de cel mult 15 zile de la primirea deciziei. Rezultatul
procedurii, pentru lotul 2, va fi comunicat operatorilor economici
implicaţi în termenul legal.
Respinge cererea de intervenţie formulată de asocierea S.C.
STRABAG S.R.L. – S.C. STRACO GRUP S.R.L.
Dispune continuarea procedurii de atribuire, cu respectarea
celor anterior decise.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate
cu dispoziţiile art. 280 art. (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.
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