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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG
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. 433/39C9/286
Data: 08.04.2015
Prin contestaţia nr. 144/06.03.2015, înregistrată la CNSC sub
nr. 3197/06.03.2015, formulată de ALSTOM TRANSPORT SA, cu
sediul în Bucureşti, str. Răzoare nr. 32, et. 2, sector 6, înmatriculată
la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/22347/1994, având CUI
RO 6640696, reprezentată legal prin Gabriel Stanciu – Director
General, lider al asocierii METROWORKS formată din ALSTOM
TRANSPORT SA – TIAB SA – AKTOR SA – SCHINDLER ROMANIA SRL
(asocierea
METROWORKS),
împotriva
rezultatului
procedurii
comunicat prin adresa nr. M.04.01.02/139/24.02.2015 de către
METROREX SA, cu sediul în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38,
sector 1, în calitatea de autoritate contractantă, în cadrul procedurii
de licitaţie deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de
lucrări având ca obiect „Magistrala 5. Tronsonul 1. Drumul Taberei –
Universitate. Sectiunea 1 - Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera) şi
Tronsonul 2. Universitate – Pantelimon. Secţiunea 1 - Staţia, Depoul
şi Galeria de legătură Valea Ialomiţei. Lucrări de cale de rulare, şina
a III-a şi fir aerian de contact. Finisaje şi sisteme de instalaţii”,
coduri CPV: 45234122-7 – Lucrări pentru metrou (Rev.2),
30144400-4 – Taxare automată (Rev.2), 45000000-7 – Lucrări de
construcţii (Rev.2), 45234100-7 – Lucrări de construcţii de căi ferate
(Rev.2) şi 45300000-0 – Lucrări de instalaţii pentru clădiri (Rev.2),
s-a solicitat:
- anularea deciziei prin care oferta asocierii MetroWorks a fost
declarată neconformă, comunicată prin adresa nr. M.04.01.02/139/
24.02.2015;
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- anularea deciziei prin care oferta depusă de asocierea ASTALDI SPA
- FCC CONSTRUCCION SA - UTI GRUP SA - ACTIV GROUP
MANAGEMENT SRL („asocierea ASTALDI”) a fost declarată conformă
şi câştigătoare;
- anularea raportului procedurii de atribuire şi a actelor subsecvente
acestuia, inclusiv a adreselor de comunicare a rezultatului procedurii
de atribuire;
- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de
atribuire şi reevaluarea ofertelor cu respectarea dispoziţiilor legale
incidente în materia achiziţiilor publice şi stabilirea ofertei
câştigătoare dintre ofertele admisibile, conform criteriului de atribuire
stabilit prin documentaţia de atribuire.
ASTALDI SpA, cu sediul în Roma (Italia), Via Giulio Vicenzo
Bona nr. 65-00156, CUI 00398970582, număr de ordine în Registrul
Comerţului din Roma 00398970582, FCC Construccion SA, cu sediul
în Barcelona (Spania), str. Calle Balmes nr. 36, înmatriculată la
Registrul Comerţului din Barcelona sub nr. T.25762, F108PB94500,
CUI A-28854727, UTI Grup SA, cu sediul în Bucureşti, str. Cernăuţi
nr. 27C, sector 2, Activ Group Management SRL, cu sediul în
Bucureşti, str. Arhitect Grigore Cerchez nr. 12, etaj 2, sector 1, lider,
respectiv membre ale asocierii ASTALDI SpA – FCC Construccion SA
– UTI Grup SA – Activ Group Management SRL (asocierea ASTALDI),
cu sediul ales pentru corespondenţă la ASTALDI Sucursala Bucureşti,
str. Nicolae Caranfil nr. 53, et. 6, sector 1, în calitate de lider al
asocierii ASTALDI SpA – FCC Construccion SA – UTI Grup SA – Activ
Group Management SRL, au formulat cererea de intervenţie
înregistrată la Consiliul cu nr. 3756/17.03.2015, prin care au solicitat
admiterea, în principiu, cât şi pe fond a cererii de intervenţie,
admiterea excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant a societăţii
ALSTOM TRANSPORT SA în formularea contestaţiei şi a excepţiei
lipsei de interes a contestaţiei referitor la criticile privind oferta lor,
precum şi respingerea contestaţiei formulată de asocierea
METROWORKS ca nefondată.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
În temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) din OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
considerentele evocate în motivare, respinge ca nefondată
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contestaţia formulată de ALSTOM TRANSPORT SA, lider al asocierii
METROWORKS formată din ALSTOM TRANSPORT SA – TIAB SA –
AKTOR SA – SCHINDLER ROMANIA SRL, în contradictoriu cu
METROREX SA, şi dispune continuarea procedurii.
În temeiul art. 64 alin. 2 Cod procedură civilă, încuviinţează în
principiu cererea de intervenţie formulată de ASTALDI SpA, FCC
Construccion SA, UTI Grup SA şi Activ Group Management SRL şi, în
temeiul art. 278 alin. (2) din ordonanţă, o admite.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu
prevederile art. 280 alin. (1) şi (3) din OUG 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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