În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) 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,
Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr. 992/C6/789, 811
Data: 12.05.2022
Prin contestația înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 16754/31.03.2022
(dosar nr. 789/2022), formulată de către EGIS ROMANIA SA, în calitate
de lider al Asocierii EGIS ROMANIA SA – SEARCH CORPORATION SRL –
ITALROM INGINERIE INTERNAȚIONALĂ SRL – GEOSTUD SRL – ECO
GEODRUM SRL – EGIS INTERNATIONAL SAS, cu sediul în București, str.
Dionisie Lupu nr. 64-66, et. 1, sector 1, având CUI 8549269, înregistrată
la registrul comerțului sub nr. J40/5016/1996, reprezentată convențional
de SCA Țuca Zbârcea și Asociații, cu sediul în București, șos. Nicolae
Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, intrarea Aripa de Vest, et. 8,
sector 1, sediu ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedură,
împotriva raportului procedurii nr. 24/3018/22.03.2022 și a adresei nr.
92/21841/22.03.2022 prin care a fost comunicată decizia de anulare a
procedurii, precum și a tuturor actelor anterioare și/sau subsecvente ori
conexe acestora, documente emise de către COMPANIA NAȚIONALĂ DE
ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA (CNAIR SA), cu sediul
în București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, în calitate de autoritate
contractantă, în cadrul procedurii licitație deschisă, derulată online,
privind atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect
„Elaborare Studiu de Fezabilitate «DRUM DE MARE VITEZĂ CRAIOVA –
DROBETA TURNU SEVERIN - LUGOJ»”, cod CPV 71241000-9 – Studii de
fezabilitate, servicii de consultanță, analize (Rev.2), (anunț de
participare nr. CN1031452/01.06.2021), s-a solicitat Consiliului: „(...) vă
solicităm ca, prin decizia pe care o veți pronunța, să dispuneți (i)
anularea
raportului
procedurii
de
achiziție
publică
nr.
24/3018/22.03.2022 ("Raportul de anulare a Procedurii", atașat ca
Anexa nr. 2), (ii) anularea Adresei nr. 92/21841/22.03.2022 prin care a
fost comunicată Subscrisei decizia de anulare a Procedurii (Anexa nr. 3),
precum și (iii) anularea tuturor actelor anterioare și/sau subsecvente ori
conexe care fundamentează sau se fundamentează pe acestea și
obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire
cu respectarea considerentelor Deciziei CNSC și a dispozițiilor legale.”
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De asemenea, în temeiul art. 19 din Legea nr. 101/2016, s-a
solicitat acces la dosarului cauzei.
Prin contestația nr. 2151/01.04.2022, înregistrată la C.N.S.C. sub
nr. 17215/04.04.2022 (dosar nr. 811/2022), formulată de către EXPLAN
SRL, în calitate de lider al Asocierii EXPLAN SRL – GEOLOGIC SITE SRL –
DP CONSULT SA – SCA TEAHA & FUZESI, cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Mărginașă nr. 29C1, județul Cluj, având CUI 16583121, înregistrată la
registrul comerțului sub nr. J12/2572/2004, reprezentată legal prin
administrator Petru Ciufudean, împotriva raportului de anulare a
procedurii nr. 24/3018/22.03.2022 și a adresei nr. 92/21834/22.03.2022
de comunicare a deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică,
precum și împotriva actelor subsecvente acestora, documente emise de
către COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE SA, cu sediul la adresa menționată anterior, în calitate de
autoritate contractantă, în cadrul procedurii licitație deschisă, derulată
online, privind atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect
„Elaborare Studiu de Fezabilitate «DRUM DE MARE VITEZĂ CRAIOVA –
DROBETA TURNU SEVERIN - LUGOJ»”, cod CPV 71241000-9 – Studii de
fezabilitate, servicii de consultanță, analize (Rev.2), (anunț de
participare nr. CN1031452/01.06.2021), s-au solicitat Consiliului:
„a. Admiterea contestației și anularea raportului de anulare a
procedurii de atribuire nr. 24/3018/22.03.2022 și comunicat prin adresa
nr. 92/21834/22.03.2022 în ceea ce privește decizia Autorității
Contractante de a anula procedura de achiziție publică și a actelor
subsecvente acestora
b. Obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de
atribuire, și ulterior emiterea unui nou raport/rezultat al procedurii, în
conformitate cu prevederile legale și în condițiile statuate în decizia ce se
va pronunța”.
Conform dispozițiilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016,
potrivit cărora „În fiecare etapă, contestațiile formulate în cadrul
aceleiași proceduri sunt conexate”, Consiliul conexează cele două cauze.
Prin cererea de intervenție înregistrată la C.N.S.C. sub nr.
20116/19.04.2022, formulată de către EGIS ROMANIA SA, în calitate de
lider al Asocierii EGIS ROMANIA SA – SEARCH CORPORATION SRL –
ITALROM INGINERIE INTERNAȚIONALĂ SRL – GEOSTUD SRL – ECO
GEODRUM SRL – EGIS INTERNATIONAL SAS cu sediul în București, str.
Dionisie Lupu nr. 64-66, et. 1, sector 1, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr. J40/5016/1996, CUI 8549269,
reprezentată convențional de SCA Țuca Zbârcea și Asociații, cu sediul în
București, șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House,
intrarea Aripa de Vest, et. 8, sector 1, sediu ales pentru comunicarea
tuturor actelor de procedură, s-au solicitat Consiliului:
„a) în temeiul art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016,
încuviințarea în principiu a cererii de intervenție formulate de Subscrisa;
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b)
pe fond, respingerea contestației formulate de Explan S.R.L.
ca inadmisibilă;
c)
admiterea cererii de intervenție formulate de Subscrisa.”.
De asemenea, în temeiul art. 19 din Legea nr. 101/2016, s-a
solicitat acces la dosarului cauzei.
Pentru cele constatate,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:
Încuviințează, în principiul cererea de intervenție înregistrată la
C.N.S.C. sub nr. 20116/19.04.2022, formulată de către EGIS ROMANIA
SA, în calitate de lider al Asocierii EGIS ROMANIA SA – SEARCH
CORPORATION SRL – ITALROM INGINERIE INTERNAȚIONALĂ SRL –
GEOSTUD SRL – ECO GEODRUM SRL – EGIS INTERNATIONAL SAS, cu
sediul în București, str. Dionisie Lupu nr. 64-66, et. 1, sector 1.
Respinge excepția inadmisibilității, invocată de intervenientă. Pe
cale de consecință, respinge cererea de intervenție a acesteia.
Admite, în parte, contestațiile formulate de către EGIS ROMANIA
SA, în calitate de lider al Asocierii EGIS ROMANIA SA – SEARCH
CORPORATION SRL – ITALROM INGINERIE INTERNAȚIONALĂ SRL –
GEOSTUD SRL – ECO GEODRUM SRL – EGIS INTERNATIONAL SAS, cu
sediul în București, str. Dionisie Lupu nr. 64-66, et. 1, sector 1 (dosar nr.
789/2022) și de către EXPLAN SRL, în calitate de lider al Asocierii
EXPLAN SRL – GEOLOGIC SITE SRL – DP CONSULT SA – SCA TEAHA &
FUZESI, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mărginașă nr. 29C1, județul Cluj
(dosar nr. 811/2022), în contradictoriu cu autoritatea contractantă
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE SA, cu sediul în București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 și
anulează Raportul de anulare a procedurii de atribuire a contractului de
achiziție publică Elaborare Studiu de Fezabilitate «DRUM DE MARE
VITEZĂ CRAIOVA – DROBETA TURNU SEVERIN - LUGOJ», nr. 24/3018/
22.03.2022 și actele subsecvente acestuia, inclusiv adresele de
comunicare nr. 21841/22.03.2022 și nr. 21834/22.03.2022, în termen
de 15 zile de la comunicarea prezentei.
Respinge solicitările contestatoarelor de obligare a autorității
contractante la continuarea procedurii de atribuire, cu emiterea unui nou
raport/rezultat al procedurii, „cu respectarea considerentelor din Decizia
CNSC”, întrucât Decizia CNSC nr. 306/C6/18 din 11.02.2022 nu este
definitivă, pe rolul Curții de Apel București existând dosarele nr. 1254/2/
2022 și nr. 1460/2/2022, ca urmare a plângerilor împotriva acestei
decizii, instanța urmând să se pronunțe în acest sens.
Obligatorie.
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Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen
de 10 zile de la comunicare, în conformitate cu dispozițiile art. 29 din
Legea nr. 101/2016.

Pagina

4 din 4

