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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. 79 S/ C2 /535
Data: 27.04.2015
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent,
înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 5524/09.04.2015, înaintată de HILL
INTERNATIONAL NV, cu sediul în 1081 CN Amsterdam, str. De
Cuserstraat 91, Olanda, reprezentată legal de Panayiotis Methenitis
şi convenţional prin SCA Man & Paraschiv, cu sediul în Bucureşti,
str. Cpt. Av. Gheorghe Mărăşoiu nr 16, sector 1, lider al Asocierii
HILL INTERNATIONAL NV – HILL INTERNATIONAL SRL, pentru lot 1
şi al Asocierii HILL INTERNATIONAL NV – HILL INTERNATIONAL SRL
– PROIECT CONSULTING SRL, pentru lot 2, formulată împotriva
rezultatului procedurii ce i-a fost comunicat prin adresele nr.
18/1/477/30.03.2015 (lotul 1) şi nr. 18/1/485/30.03.2015 (lotul
2), emise de COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” S.A, cu
sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire,
prin licitaţie deschisă, fără fază finală licitaţie electronică, a
contractului de servicii având ca obiect „Consultanţă în domeniul
managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor
de construcţii şi instalaţii aferentă obiectivului: lot 1 Km 614 – Cap
Y Bârzava; lot 2 Cap Y Bârzava – Cap Y Ilteu; lot 3 Cap Y Ilteu –
Gurasada; lot 4 Gurasada – Simeria”, loturile 1 şi 2, cod CPV
71520000-9, 71310000-4, 79341000-6, având sursa de finanţare:
„Programul Operaţional Sectorial de Transport –POS Transport”, s-a
solicitat:
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„- admiterea în totalitate a contestaţiei, astfel cum a fost
formulată;
- să anulaţi comunicarea rezultatului procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică consultanţă în domeniul
managementului execuţiei şi pentru verificarea execuţiei lucrărilor
de construcţii în instalaţii aferentă obiectivului «Reabilitarea liniei de
cale ferată Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a
coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteză
maximă de 160 km/h»: lot 1 km 614-Cap Y Barzava; lot 2 Cap Y
Barzava-Cap Y Ilteu, transmise subscrisei cu adresele nr.
18/1/477/30.03.2015 (lot 1), respectiv nr. 18/1/485/30.03.2015
(lot 2), precum şi toate actele subsecvente acesteia;
- să obligaţi autoritatea contractantă să continue procedura de
atribuire prin reanalizarea ofertei depuse de asocierea S.C. AREX
LIDER COMPANY S.R.L. – PEGASO INGEGNERIA S.R.L. – SISTEMA
INGEGNERIA S.R.L. şi să stabilească oferta câştigătoare cu
respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice şi a
documentaţiei de atribuire;
- să obligaţi autoritatea contractantă la plata cheltuielilor de
judecată efectuate în cursul soluţionării contestaţiei”.
Prin adresa nr. 292/21.04.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub
nr. 6306/21.04.2015, S.C AREX LIDER COMPANY S.R.L, lider al
Asocierii S.C AREX LIDER COMPANY S.R.L – PEGASO INGEGNERIA
S.R.L – SISTEMA INGEGNERIA S.R.L, cu sediul social în municipiul
Bucureşti, sectorul 1, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, clădirea Palat
CFR, aripa Dinicu Golescu, camera 13, etaj 5, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2511/2011, Cod de
Înregistrare Fiscală 16607972, reprezentată legal prin Vasile
Tabacu, în calitate de Director General şi conventional de
Societatea Civilă de Avocaţi „Ceparu şi Irimia”, cu sediul în
Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu, nr.3C, sector 5, a înaintat
Consiliului o cerere de intervenţie prin care se solicită următoarele:
„ – admiterea atât în principiu, cât şi pe fond a cererii de
intervenţie;
- admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat;
- admiterea excepţiei tardivităţii criticilor formulate;
- respingerea contestaţiei formulate de asocierea Hill International
NV–Hill International (Bucharest) S.R.L. şi asocierea Hill
International NV- Hill International (Bucharest) S.R.L.-Proiect
Consulting S.R.L. (Asocierea Hill) ca nefondată.”
În baza documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
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DECIDE:
În conformitate cu dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1) din
Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 297 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, pentru
considerentele evocate în motivarea prezentei, suspendă
soluţionarea contestaţiei formulată de către HILL INTERNATIONAL
NV, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE
„CFR” SA, până la rămânerea definitivă a hotărârii care va fi
pronunţată de către Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul nr.
1621/2/2015.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi Codului de
procedură civilă.
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