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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,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 721/C3/590
Data: 05.05.2020

      Prin  contestația  nr.  1544/03.04.2020,  înregistrată  la  Consiliul
Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor  sub  nr.  13179/06.04.2020,
înaintată de PORR CONSTRUCT SRL, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dimitrie
Pompeiu nr. 5-7, et. 3, sector 2, înregistrată în registrul comerțului sub
nr.  J40/11341/2004,  având CUI 16601724,  reprezentată  convențional
prin  SCA  Nestor  Nestor  Diculescu  Kingston  Petersen,  cu  sediul  ales
pentru comunicarea tuturor actelor de procedură în Bucureşti, str. Barbu
Văcărescu  nr.  201,  Clădirea  Globalworth  Tower,  et.  18,  sector  2,
formulată  împotriva  rezultatului  procedurii  ce  i-a  fost  comunicat  prin
adresa nr. 5799/25.03.2020, emis de autoritatea contractantă JUDEȚUL
TIMIȘ, cu sediul în Timișoara, str. Revoluției 1989 nr. 17, județul Timiș,
în  procedura  licitație  deschisă  organizată  în  vederea  atribuirii  unui
contract de lucrări având ca obiect „Lărgirea la 4 benzi de circulație DJ
592 Timișoara  -  Moșnița  Nouă,  județul  Timiș”,  inițiată  cu  anunțul  de
participare nr. CN1013024, publicat în SEAP la 13.07.2019, s-a solicitat
anularea  actului  atacat  și  a  celor  subsecvente  acestuia,  în  partea  ce
privește  respingerea  ofertei  sale,  precum  și  obligarea  autorității
contractante  la  reevaluarea  acesteia  și  la  constatarea  conformității  și
acceptabilității ei.

Prin adresa FN (fără număr de înregistrare la emitent), înregistrată
la  Consiliul  Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor  sub  nr.  14779/
15.04.2020, STRABAG SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie
nr. 90, et. 5, camera 5.14, sector 5, înmatriculată în registrul comerțului
sub nr. J40/13563/1994, având CUI 689I9I4, reprezentată convențional
prin  avocat  Hliboceanu  Oana,  a  înaintat  Consiliului  o  cerere  de
intervenție  voluntară  accesorie,  solicitând admiterea  ei  și  respingerea
contestației formulate de PORR CONSTRUCT SRL, ca nefondată.

Contestația și cererea de intervenție vor fi soluționate împreună,
având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016.
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Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, 

CONSILIUL DECIDE:

 Admite, în principiu, cererea de intervenție formulată de STRABAG
SRL.

Admite  contestația  formulată  de  PORR  CONSTRUCT  SRL, în
contradictoriu  cu  JUDEȚUL  TIMIȘ.  Anulează  rezultatul  procedurii,
consemnat în raportul procedurii și adresele de comunicare, (în partea
ce privește evaluarea și respingerea, ca inacceptabilă și neconformă, a
ofertei contestatoarei, precum și declararea admisibilă și câștigătoare a
ofertei STRABAG SRL). În vederea respectării principiilor transparenței și
tratamentului egal, prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016,
obligă  autoritatea  contractantă  ca,  în  termen  de  15  zile  de  la  data
primirii  prezentei  decizii,  să  reevalueze  oferta  contestatoarei  și  a
câștigătoarei,  luând  în  considerarea  documentația  de  atribuire,  în
integralitate:  liste  de  cantități,  antemăsurătoarea,  precum  și
clarificări/modificări, conform celor reținute în motivare.

Respinge,  ca  nefondată,  cererea  de  intervenție  formulată  de
STRABAG SRL.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, dar împotriva ei se
poate  formula  plângere,  în  termen  de  10  zile  lucrătoare  de  la
comunicare, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) și art. 29 din
Legea nr. 101/2016, cu modificările la zi. 
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