DECIZIE

Nr. 2149/C8/1898, 1905, 2275
Data: 27.09.2021
I. Prin contestația nr. 414 din data de 26.07.2021, transmisă prin
poșta electronică (e-mail) în data de 26.07.2021 ora 15:03, înregistrată
la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 38558 din data
de 26.07.2021, și depusă la serviciul de curierat rapid Fan Courier
Express în data de 26.07.2021 (AWB: 6607118130007), înregistrată la
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 38890 din data
de 27.07.2021, formulată de:
ESTA CONSTRUCCION LLC, persoană juridică de origine rusă, cu
sediul social în strada Ugreshskaya nr. 2, clădirea 91, etajul 3, cod poștal
115088, Moscova, Rusia, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al
Rusiei cu nr. 5067746739320, având Cod de Identificare Fiscală
7704615959, reprezentată legal de Mustafa Toprak, lider al asocierii
ESTA CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş. și
DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş., nume distinctiv DOĞUȘ,
persoană juridică de origine turcă, cu sediul social în strada Buyukdere,
nr. 248, etaj 10-13, cod poștal 34398, districtul Maslak, Sariyer,
Istanbul, Turcia, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.
108818, având Cod de Identificare Fiscală 3090028554, reprezentată
legal de Tolga Akkaş și Kamil Özalp, membră a asocierii ESTA
CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş.,
ambele reprezentate convențional de „Gavrilă Oana – Cabinet de
avocat”, cu sediul profesional în strada doctor Dimitrie Drăghiescu nr.
11, cod poștal 050578, sectorul 5, municipiul București, acesta din urmă
fiind sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură, în baza
împuternicirilor avocațiale Seria B nr. 566414 din data de 23.07.2021 și
Seria B nr. 566415 din data de 23.07.2021, depuse în original la dosarul
cauzei, împotriva rezultatului procedurii de achiziție sectorială comunicat
prin adresa nr. M.09.03.01/181 din data de 15.07.2021, precum și
împotriva raportului procedurii de achiziție sectorială nr. M.09.03.01/177
din data de 15.07.2021, emise de către METROREX SA, cu sediul în
bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, municipiul București, în
calitate de entitate contractantă, în cadrul procedurii de licitație
restrânsă, desfășurată în conformitate cu art. 89 și următoarele din
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și
completările ulterioare, modalitatea de derulare a procedurii de achiziție
sectorială fiind prin mijloace electronice (online), fără etapă finală de
licitație electronică, organizată în vederea atribuirii contractului sectorial
de execuție de lucrări, având ca obiect „Legătura rețelei de metrou cu
Aeroportul Internațional Henri Coandă. (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni).
Proiectare și execuție lucrări structură de rezistență pentru Lotul 1.1: 1
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Mai - Tokyo”, cod CPV principal 45221200-4 Lucrări de construcții de
tuneluri, puțuri și pasaje subterane (Rev.2), s-a solicitat Consiliului să
dispună:
- anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr.
M.09.03.01/181 din data de 15.07.2021, a raportului procedurii nr.
M.09.03.01/177 din data de 15.07.2021 prin care oferta asocierii ESTA
CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş. a fost respinsă
ca inacceptabilă și neconformă, precum și a oricăror acte interne,
anterioare și/sau subsecvente și conexe acestora, emise de entitatea
contractantă;
- obligarea entității contractante la continuarea procedurii de
atribuire cu respectarea dispozițiilor legale, cu consecința stabilirii
acceptabilității și conformității ofertei asocierii ESTA CONSTRUCCION LLC
– DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş.;
- obligarea entității contractante la plata cheltuielilor de judecată
ocazionate de soluționarea demersului judiciar.
Prin cererea de intervenție voluntară nr. 2808 din data de
06.08.2021, transmisă prin fax în data de 06.08.2021 ora 14:34,
înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr.
41147 din data de 06.08.2021, și depusă la poștă în data de
06.08.2021, (AWB: VA09977286014), înregistrată la Consiliul Național
de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 41891 din data de 11.08.2021,
formulată de FCC CONSTRUCCION SA, persoană juridică de origine
spaniolă, cu sediul social în strada Balmas 36, Barcelona, Spania,
înregistrată la Registrului Comerțului cu nr. T.25762,H.173,F.B94500,
acționând prin FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA
BUCUREȘTI, cu sediul în strada Dr. Iacob Felix nr. 87, București,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București cu nr. J40/21384/2004, având Cod de Identificare
Fiscală 17060007, atribut fiscal RO, reprezentată convențional de
„Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen – Societate civilă de
avocați”, cu sediul profesional în strada Barbu Văcărescu nr. 201,
Clădirea Globalworth Tower, etaj 18, cod poștal 020276, sectorul 2,
municipiul București, acesta din urmă fiind sediul ales pentru
comunicarea actelor de procedură, în baza împuternicirii avocațiale Seria
B nr. 6221531 din data de 04.08.2021, depusă în original la dosarul
cauzei, persoana însărcinată cu primirea corespondenței fiind Av.
Alexandru Aman, lider al asocierii FCC CONSTRUCCION SA – GÜLERMAK
AĞIR SANAYI INŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş., vizând contestația din dosarul
nr. 1898/2021, publicată în sistemul electronic de achiziții publice,
denumit în continuare SEAP, în data de 27.07.2021, formulată de
asocierea ESTA CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş.,
s-a solicitat Consiliului să dispună:
- admiterea în principiu a cererii de intervenție;
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- respingerea contestației ca neîntemeiată/nefondată și admiterea
cererii de intervenție.
Prin cererea de intervenție voluntară nr. 960 din data de
06.08.2021, depusă la poștă în data de 16.09.2021, (AWB:
VA09977294529), înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor cu nr. 41598 din data de 10.08.2021, formulată de ALSIM
ALARKO SANAYI TESISLERI ve TICARET A.Ş., persoană juridică de
origine turcă, cu sediul social în Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Barbaros
Plaza İş Merkezi No:113/C Kat 2 34349 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye,
având Cod de Identificare Fiscală 0590006036, reprezentată legal de
Emre Aksu în calitate de reprezentant împuternicit, și convențional de
„Andrei Nicoleta – Cabinet de avocat”, cu sediul profesional în piața
Sfântul Ștefan nr. 7, cod poștal 023998, sectorul 2, municipiul București,
acesta din urmă fiind sediul ales pentru comunicarea actelor de
procedură, în baza împuternicirii avocațiale Seria B nr. 3256404 din data
de 06.08.2021, depusă în original la dosarul cauzei, persoanele
însărcinate cu primirea corespondenței fiind oricare din următoarele:
Corina Bălan și Nicoleta Andrei, lider al asocierii ALSIM ALARKO SANAYI
TESISLERI ve TICARET A.Ş. – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM ve
TICARET A.Ş., vizând contestația din dosarul nr. 1898/2021, publicată în
SEAP, în data de 27.07.2021, formulată de asocierea ESTA
CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş., s-a solicitat
Consiliului să dispună:
- admiterea excepției lipsei de interes în formularea contestației de
către asocierea ESTA CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET
A.Ş.;
- respingerea ca neîntemeiată a contestației promovată de
asocierea ESTA CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş.
împotriva rezultatului procedurii și menținerea deciziei entității
contractante privind atribuirea contractului asocierii ALSIM ALARKO
SANAYI TESISLERI ve TICARET A.Ş. – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM
ve TICARET A.Ş., a raportului procedurii nr. M.09.03.01/177 din data de
15.07.2021, cât și a tuturor actelor entității contractante anterioare și
subsecvente acestuia, precum și a adresei de comunicare a rezultatului
procedurii.
II. Prin contestația nr. 2745 din data de 26.07.2021, transmisă
prin poșta electronică (e-mail) în data de 26.07.2021 ora 15:58,
înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr.
38583 din data de 26.07.2021, și depusă la poștă în data de
26.07.2021, (AWB: VA09977372903), înregistrată la Consiliul Național
de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 39514 din data de 29.07.2021,
formulată de FCC CONSTRUCCION SA, persoană juridică de origine
spaniolă, cu sediul social în strada Balmas 36, Barcelona, Spania,
înregistrată la Registrului Comerțului cu nr. T.25762,H.173,F.B94500,
acționând prin FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA
Pagina

3 din 10

BUCUREȘTI, cu sediul în strada Dr. Iacob Felix nr. 87, București,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București cu nr. J40/21384/2004, având Cod de Identificare
Fiscală 17060007, atribut fiscal RO, reprezentată convențional de
„Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen – Societate civilă de
avocați”, cu sediul profesional în strada Barbu Văcărescu nr. 201,
Clădirea Globalworth Tower, etaj 18, cod poștal 020276, sectorul 2,
municipiul București, acesta din urmă fiind sediul ales pentru
comunicarea actelor de procedură, în baza împuternicirii avocațiale Seria
B nr. 6221438 din data de 22.07.2021, depusă în original la dosarul
cauzei, persoana însărcinată cu primirea corespondenței fiind Av.
Alexandru Aman, lider al asocierii FCC CONSTRUCCION SA – GÜLERMAK
AĞIR SANAYI INŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş., împotriva rezultatului procedurii
de achiziție sectorială comunicat prin adresa nr. M.09.03.01/179 din data
de 15.07.2021, precum și împotriva raportului procedurii de achiziție
sectorială nr. M.09.03.01/177 din data de 15.07.2021, emise de către
METROREX SA, cu sediul în bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1,
municipiul București, în calitate de entitate contractantă, în cadrul
aceleiași proceduri de achiziție sectorială, s-a solicitat Consiliului să
dispună:
- anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr.
M.09.03.01/179 din data de 15.07.2021;
- anularea raportului procedurii nr. M.09.03.01/177 din data de
15.07.2021 în ceea ce privește declararea drept admisibilă și
câștigătoare a ofertei asocierii ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI ve
TICARET A.Ş. – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM ve TICARET A.Ş.,
precum și în privința manierei în care entitatea contractantă a stabilit
punctajele ofertelor admisibile;
- anularea tuturor deciziilor și actelor incidente, anterioare sau
subsecvente raportului procedurii și adresei de comunicare a rezultatului
procedurii (inclusiv a oricăror rapoarte intermediare, procese-verbale de
evaluare/analiză și comunicări în acest sens);
- obligarea entității contractante la reevaluarea ofertelor,
recalcularea punctajelor ofertelor admisibile și continuarea procedurii cu
respectarea deplină a prevederilor legii și ale documentației de atribuire.
Prin cererea de intervenție voluntară nr. 959 din data de
06.08.2021, depusă la poștă în data de 06.08.2021, înregistrată la
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 41603 din data
de 10.08.2021, formulată de ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI ve
TICARET A.Ş., persoană juridică de origine turcă, cu sediul social în
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş Merkezi No:113/C Kat 2
34349 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, având Cod de Identificare Fiscală
0590006036, reprezentată legal de Emre Aksu în calitate de
reprezentant împuternicit, și convențional de „Andrei Nicoleta – Cabinet
de avocat”, cu sediul profesional în piața Sfântul Ștefan nr. 7, cod poștal
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023998, sectorul 2, municipiul București, acesta din urmă fiind sediul
ales pentru comunicarea actelor de procedură, în baza împuternicirii
avocațiale Seria B nr. 3256403 din data de 06.08.2021, depusă în
original la dosarul cauzei, persoanele însărcinate cu primirea
corespondenței fiind oricare din următoarele: Corina Bălan și Nicoleta
Andrei, lider al asocierii ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI ve TICARET
A.Ş. – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM ve TICARET A.Ş., vizând
contestația din dosarul nr. 1905/2021, publicată în SEAP, în data de
27.07.2021, formulată de FCC CONSTRUCCION SA, s-a solicitat
Consiliului să dispună:
- respingerea ca neîntemeiată a contestației și menținerea deciziei
entității contractante privind atribuirea contractului;
- menținerea ca temeinice și legale atât a raportului procedurii nr.
M.09.03.01/177 din data de 15.07.2021 cât și a tuturor actelor entității
contractante anterioare sau subsecvente acestuia precum și a adresei de
comunicare a rezultatului procedurii.
III. Prin contestația nr. 976 din data de 26.08.2021, depusă la
poștă în data de 26.08.2021, (AWB: VA09977174740), înregistrată la
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 45306 din data
de 30.08.2021, formulată de ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI ve
TICARET A.Ş., persoană juridică de origine turcă, cu sediul social în
Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş Merkezi No:113/C Kat 2
34349 Beşiktaş, İstanbul, Türkiye, având Cod de Identificare Fiscală
0590006036, reprezentată legal de Emre Aksu în calitate de
reprezentant împuternicit, și convențional de „Andrei Nicoleta – Cabinet
de avocat”, cu sediul profesional în piața Sfântul Ștefan nr. 7, cod poștal
023998, sectorul 2, municipiul București, acesta din urmă fiind sediul
ales pentru comunicarea actelor de procedură, în baza împuternicirii
avocațiale Seria B nr. 3256411 din data de 26.08.2021, depusă în
original la dosarul cauzei, persoanele însărcinate cu primirea
corespondenței fiind oricare din următoarele: Corina Bălan și Nicoleta
Andrei, lider al asocierii ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI ve TICARET
A.Ş. – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM ve TICARET A.Ş., împotriva
raportului tehnic final nr. M.09.03.01/177 din data de 26.04.2021 și a
tuturor actelor anterioare și subsecvente în ceea ce privește declararea
ca admisibilă a propunerii tehnice a asocierii FCC CONSTRUCCION SA –
GÜLERMAK AĞIR SANAYI INŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş., împotriva raportului
financiar final nr. M.09.03.01/173 din data de 06.07.2021 și a tuturor
actelor anterioare și subsecvente în ceea ce privește declararea ca
admisibile a propunerilor financiare depuse de asocierea CHINA
COMMUNICATIONS CONSTRUCCION COMPANY LIMITED – 3TI PROGETTI
ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. și asocierea FCC
CONSTRUCCION SA – GÜLERMAK AĞIR SANAYI INŞAAT ve TAAHHÜT
A.Ş., împotriva rezultatului procedurii de achiziție sectorială comunicat
prin adresa nr. M.09.03.01/183 din data de 15.07.2021 către asocierea
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CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCCION COMPANY LIMITED – 3TI
PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., prin care , în mod
nelegal, oferta acesteia a fost declarată ca admisibilă, împotriva
rezultatului procedurii de achiziție sectorială comunicat prin adresa nr.
M.09.03.01/179 din data de 15.07.2021 către asocierea FCC
CONSTRUCCION SA – GÜLERMAK AĞIR SANAYI INŞAAT ve TAAHHÜT
A.Ş., prin care, în mod nelegal, oferta acesteia a fost declarată ca
admisibilă, împotriva rezultatului procedurii de achiziție sectorială
comunicat prin adresa nr. M.09.03.01/181 din data de 15.07.2021 către
asocierea ESTA CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş.,
în ceea ce privește menționarea ca incompletă a motivelor care au dus la
respingerea acesteia ca fiind neconformă și inacceptabilă, precum și
împotriva raportului procedurii de achiziție sectorială nr. M.09.03.01/177
din data de 15.07.2021, luând la cunoștință de aceste acte cu ocazia
accesului din data de 16.08.2021 la documentele dosarului constituit la
Consiliu, emise de către METROREX SA, cu sediul în bulevardul Dinicu
Golescu nr. 38, sectorul 1, municipiul București, în calitate de entitate
contractantă, în cadrul aceleiași proceduri de achiziție sectorială, s-a
solicitat Consiliului să dispună:
- anularea în parte a raportului tehnic final nr. M.09.03.01/177 din
data de 26.04.2021, a raportului financiar final nr. M.09.03.01/173 din
data de 06.07.2021, a raportului procedurii de achiziție sectorială nr.
M.09.03.01/177 din data de 15.07.2021, precum și a tuturor actelor
anterioare și subsecvente sau conexe care fundamentează sau se
fundamentează pe acestea în ceea ce privește (i) declararea ca
admisibile și conforme a ofertelor depuse de asocierea FCC
CONSTRUCCION SA – GÜLERMAK AĞIR SANAYI INŞAAT ve TAAHHÜT
A.Ş. și asocierea CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCCION COMPANY
LIMITED – 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. și (ii)
mențiunile incomplete privind motivele de descalificare a ofertei asocierii
ESTA CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş.;
- anularea în tot a rezultatului procedurii de achiziție sectorială
comunicat prin adresa nr. M.09.03.01/183 din data de 15.07.2021, a
rezultatului procedurii de achiziție sectorială comunicat prin adresa nr.
M.09.03.01/179 din data de 15.07.2021, și a rezultatului procedurii de
achiziție sectorială comunicat prin adresa nr. M.09.03.01/181 din data de
15.07.2021 și
- declararea ofertelor depuse de asocierea CHINA
COMMUNICATIONS CONSTRUCCION COMPANY LIMITED – 3TI
PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. și asocierea
FCC CONSTRUCCION SA – GÜLERMAK AĞIR SANAYI INŞAAT ve
TAAHHÜT A.Ş. ca inadmisibile și neconforme;
- completarea motivelor care conduc la respingerea ofertei ca
fiind neconformă și inacceptabilă depusă de asocierea ESTA
CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş.;
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- menținerea ofertei asocierii ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI ve
TICARET A.Ş. – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM ve TICARET A.Ş. ca
fiind câștigătoare.
Prin cererea de intervenție voluntară nr. 3075 din data de
03.09.2021, transmisă prin poșta electronică (e-mail) în data de
03.09.2021 ora 13:43, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor cu nr. 46612 din data de 03.09.2021, și depusă la poștă în
data de 03.09.2021, (AWB: VA09977440206), înregistrată la Consiliul
Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 47338 din data de
08.09.2021, formulată de FCC CONSTRUCCION SA, persoană juridică de
origine spaniolă, cu sediul social în strada Balmas 36, Barcelona, Spania,
înregistrată la Registrului Comerțului cu nr. T.25762,H.173,F.B94500,
acționând prin FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA SUCURSALA
BUCUREȘTI, cu sediul în strada Dr. Iacob Felix nr. 87, București,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București cu nr. J40/21384/2004, având Cod de Identificare
Fiscală 17060007, atribut fiscal RO, reprezentată convențional de
„Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen – Societate civilă de
avocați”, cu sediul profesional în strada Barbu Văcărescu nr. 201,
Clădirea Globalworth Tower, etaj 18, cod poștal 020276, sectorul 2,
municipiul București, acesta din urmă fiind sediul ales pentru
comunicarea actelor de procedură, în baza împuternicirii avocațiale Seria
B nr. 6221653 din data de 27.08.2021, depusă în original la dosarul
cauzei, persoana însărcinată cu primirea corespondenței fiind Av.
Alexandru Aman, lider al asocierii FCC CONSTRUCCION SA – GÜLERMAK
AĞIR SANAYI INŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş., vizând contestația din dosarul
nr. 2275/2021, republicată în SEAP, în data de 03.09.2021, formulată de
asocierea ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI ve TICARET A.Ş. – MAKYOL
INSAAT SANAYI TURIZM ve TICARET A.Ş., s-a solicitat Consiliului să
dispună:
- admiterea în principiu a cererii de intervenție;
- în principal, respingerea contestației ca tardiv formulată,
inadmisibilă și/sau lipsită de interes;
- în subsidiar, respingerea contestației ca neîntemeiată/nefondată
și admiterea cererii de intervenție.
Prin cererea de intervenție voluntară nr. 440 din data de
06.09.2021, transmisă prin poșta electronică (e-mail) în data de
06.09.2021 ora 13:55, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor cu nr. 46855 din data de 06.09.2021, și depusă la serviciul
de curierat rapid Fan Courier Express în data de 06.09.2021, (AWB:
6649118130001), înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a
Contestațiilor cu nr. 47024 din data de 07.09.2021, formulată de
ESTA CONSTRUCCION LLC, persoană juridică de origine rusă, cu
sediul social în strada Ugreshskaya nr. 2, clădirea 91, etajul 3, cod poștal
115088, Moscova, Rusia, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al
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Rusiei cu nr. 5067746739320, având Cod de Identificare Fiscală
7704615959, reprezentată legal de Mustafa Toprak, lider al asocierii
ESTA CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş. și
DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş., nume distinctiv DOĞUȘ,
persoană juridică de origine turcă, cu sediul social în strada Buyukdere,
nr. 248, etaj 10-13, cod poștal 34398, districtul Maslak, Sariyer,
Istanbul, Turcia, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.
108818, având Cod de Identificare Fiscală 3090028554, reprezentată
legal de Tolga Akkaş și Kamil Özalp, membră a asocierii ESTA
CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş.,
ambele reprezentate convențional de „Gavrilă Oana – Cabinet de
avocat”, cu sediul profesional în strada doctor Dimitrie Drăghiescu nr.
11, cod poștal 050578, sectorul 5, municipiul București, acesta din urmă
fiind sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură, în baza
împuternicirilor avocațiale Seria B nr. 566431 din data de 06.09.2021 și
Seria B nr. 566432 din data de 06.09.2021, depuse în original la dosarul
cauzei, vizând contestația din dosarul nr. 2275/2021, republicată în
SEAP, în data de 03.09.2021, formulată de asocierea ALSIM ALARKO
SANAYI TESISLERI ve TICARET A.Ş. – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM
ve TICARET A.Ş., s-a solicitat Consiliului să dispună:
- încuviințarea în principiu și admiterea, pe fond, a cererii de
intervenție;
- respingerea contestației pe cale de excepție, în principal, ca fiind
tardiv formulată și, în subsidiar ca fiind lipsită de interes, iar pe fond, ca
neîntemeiată;
- obligarea asocierii ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI ve TICARET
A.Ş. – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM ve TICARET A.Ş. la plata
cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea demersului judiciar.
Pentru a se asigura pronunțarea unei soluții unitare, Consiliul a
procedat la conexarea contestațiilor formulate în cadrul aceleiași
proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile art. 17 alin. (2) 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.
Contestațiile și cererile de intervenție vor fi soluționate împreună,
având în vedere dispozițiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, cu
modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 67 alin.
(1) din Codul de procedură civilă.
Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris.
Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:
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Respinge ca tardive cererile de intervenție voluntară formulate în
dosarul nr. 1898/2021 și dosarul nr. 1905/2021 de ALSIM ALARKO
SANAYI TESISLERI ve TICARET A.Ş.
Respinge,
ca
nefondată,
contestația
depusă
de
ESTA
CONSTRUCCION LLC și DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş. în calitate
membre ale asocierii ESTA CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ İNŞAAT ve
TICARET A.Ş., în contradictoriu cu METROREX SA.
Admite cererea de intervenție accesorie în sprijinul entității
contractante nr. 2808 din data de 06.08.2021, depusă de FCC
CONSTRUCCION SA în calitate de lider al asocierii FCC CONSTRUCCION
SA – GÜLERMAK AĞIR SANAYI INŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş. în ceea ce
privește contestația formulată de ESTA CONSTRUCCION LLC și DOĞUŞ
İNŞAAT ve TICARET A.Ş.
Admite contestația formulată de FCC CONSTRUCCION SA, în
calitate de lider al asocierii FCC CONSTRUCCION SA – GÜLERMAK AĞIR
SANAYI INŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş., în contradictoriu cu METROREX SA.
Anulează raportul procedurii de atribuire nr. M.09.03.01/177 din
data de 15.07.2021, în partea dedicată ofertei depuse de asocierea FCC
CONSTRUCCION SA – GÜLERMAK AĞIR SANAYI INŞAAT ve TAAHHÜT
A.Ş. și adresa de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr.
M.09.03.01/179 din data de 15.07.2021 ca act subsecvent al raportului
procedurii.
Obligă entitatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la
primirea deciziei Consiliului, să ducă la îndeplinire măsurile de remediere
și anume să reanalizeze oferta depusă de asocierea FCC CONSTRUCCION
SA – GÜLERMAK AĞIR SANAYI INŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş., cu respectarea
dispozițiilor legale și a celor evocate în considerente în sensul luării în
considerare a celor 8 proiecte în care a fost implicat domnul Henning
SCHWARZ.
Reține dreptul FCC CONSTRUCCION SA de a obține cheltuieli de
judecată pe cale separată.
Admite excepția lipsei de interes a contestatoarei, și respinge
contestația depusă de ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI ve TICARET
A.Ş., în calitate de lider al asocierii ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI ve
TICARET A.Ş. – MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM ve TICARET A.Ş., în
contradictoriu cu METROREX SA, ca fiind formulată de o persoană lipsită
de calitatea de persoană vătămată.
Admite, în parte, cererea de intervenție accesorie în sprijinul
entității contractante depusă de FCC CONSTRUCCION SA, în calitate de
lider al asocierii FCC CONSTRUCCION SA – GÜLERMAK AĞIR SANAYI
INŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş. respectiv admite, în parte, cererea de
intervenție voluntară accesorie în sprijinul entității contractante depusă
de ESTA CONSTRUCCION LLC și DOĞUŞ İNŞAAT ve TICARET A.Ş, în
calitate membre ale asocierii ESTA CONSTRUCCION LLC – DOĞUŞ
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İNŞAAT ve TICARET A.Ş. în ceea ce privește contestația formulată de
ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI ve TICARET A.Ş., în calitate de lider
al asocierii ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI ve TICARET A.Ş. –
MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM ve TICARET A.Ş.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de
10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării
la cunoștință de către alte persoane vătămate.
PREȘEDINTE,
Anca-Roxana DOBRE

MEMBRU,
Florentina DRĂGAN

MEMBRU,
Sorin POPA

Pagina

10 din 10

