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În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac
în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și
funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,
cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă
următoarea

DECIZIE

Nr. 306 / C2 / 58, 85
Data: 02.02.2018
Prin contestația nr. 101686/08.01.2017, înregistrată la Consiliu cu
nr. 785/08.01.2018, formulată de DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII
ȘI MONTAJ 93 SA, cu sediul social în București, str. Chiciurei nr. 39-45,
sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
J40/2701/1993, având CUI 3575631, în calitate de lider al asocierii
DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 SA – ALEANDRI
S.p.A. – LUCA WAY SRL, reprezentată convențional prin MUȘAT &
ASOCIAȚII S.p.a.r.l., cu sediul în București, b-dul Aviatorilor nr. 43,
sector 1, unde solicită comunicarea actelor de procedură, împotriva
rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 12B/11168/18.12.2017,
emisă de COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE SA, cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1,
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație
deschisă, online, organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări
având ca obiect „proiectare și execuție lărgire la 4 benzi DN 7 Baldana Titu km 30+950 - 52+350”, coduri CPV 45233120-6 - Lucrări de
construcții de drumuri (Rev.2), 45221111-3 - Lucrări de construcții de
poduri rutiere (Rev.2), 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru
infrastructura de transport (Rev.2), s-a solicitat anularea deciziei de
excludere a ofertei sale, precum și a tuturor actelor ce stau la baza
emiterii acestei decizii, a tuturor actelor concomitente și/sau subsecvente
deciziei, precum și a celor conexe luării și transmiterii deciziei de către
autoritatea contractantă, reevaluarea documentației și ofertei depuse de
asociere prin considerarea documentelor, ce constituie oferta depusă de
asociere, ca fiind conforme și suficiente în dovedirea cerințelor
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documentației de atribuire, precum și suspendarea procedurii de atribuire
pana la data soluționării prezentei contestații.
Prin contestația înregistrată la CNSC cu nr. 1006/09.01.2018,
formulată de asocierea COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA – COPISA
CONSTRUCȚII SRL, formată din COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA,
societate de naționalitate spaniolă, cu sediul în Barcelona, Spania, Plaza
Europa nr. 2-4, Hospitalet de Llobergat, înregistrată la Registrul
Comerțului Barcelona sub nr. B-32694/1997, cod fiscal A08436107 și
COPISA CONSTRUCȚII SRL, cu sediul social în București, str. Nicolae
Caramfil nr. 49, etaj 2, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. J40/1812/2008, având CUI RO 23192630,
reprezentată convențional prin avocat Cristian Mocanu, în cadrul aceleiași
proceduri desfășurată de COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE SA, în calitate de autoritate contractantă, s-a
solicitat admiterea prezentei contestații și obligarea autorității
contractante la reluarea procedurii de evaluare a ofertei sale.
În temeiul art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, cele două
contestaţii au fost conexate.
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzelor de față, constată următoarele:
Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:
În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, pentru
considerentele evocate în motivarea prezentei, respinge, ca nefondate,
contestațiile formulate de DELTA ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII ȘI
MONTAJ 93 SA, în calitate de lider al asocierii DELTA ANTREPRIZA DE
CONSTRUCȚII ȘI MONTAJ 93 SA – ALEANDRI SPA – LUCA WAY SRL, și
asocierea COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA – COPISA
CONSTRUCȚII SRL, în contradictoriu cu COMPANIA NAȚIONALĂ DE
ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA.
Împotriva prezentei se poate formula plângere, în termen de 10 zile
de la comunicare, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu
dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

2

