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În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) şi ale art. 27
alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac
în  materie  de  atribuire  a  contractelor  de  achiziţie  publică,  a
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări
şi  concesiune  de  servicii,  precum  şi  pentru  organizarea  şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 2829/C7/3788
Data: 26.10.2017

 Prin contestaţia (fără număr de înregistrare la emitent) din data
de  19.10.2017,  înregistrată  la  Consiliul  Naţional  de  Soluţionare  a
Contestaţiilor  cu nr.  44363/19.10.2017,  formulată  de  către CHINA
COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD, în calitate de lider al
asocierii  formate  din  CHINA  COMMUNICATIONS  CONSTRUCTION
COMPANY  LTD,  CHINA  ROAD  AND BRIDGE  CORPORATION  –  EPTISA
SERVICIOS DE INGENIERIA S.L., EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.,
CCCC  SECOND  HARBOUR  ENGINEERING  CO.LTD  şi  CCCC  HIGHWAY
CONSULTANTS  cu  sediul  în  Uzicka  58a,  1100,  Beograd,  Serbia,
înregistrată  la  Registrul  Comerţului  din  China  sub  nr.
91110000710934369E,  reprezentată  legal  de  către  Zhang  Xiaoyuan,
împotriva adresei nr. 12B/6843/29.09.2017, privind rezultatul procedurii
de atribuire, emisă de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE
A INFRASTRUCTURII RUTIERE 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 online, a contractului  de
achiziţie  publică,  având  ca  obiect  „Proiectare  şi  execuţie  <<Pod
suspendat peste Dunăre>>”, se solicită admiterea acesteia şi, pe cale de
consecinţă, următoarele :

- Suspendarea  procedurii  de  atribuire  în  cauză,  potrivit
dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 101/2016;

- Anularea  adresei  nr.  12B/6843/29.09.2017,  privind  rezultatul
procedurii de atribuire, precum şi a tuturor actelor anterioare şi
subsecvente care se fundamentează pe aceasta;
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- Reevaluarea ofertei CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION
COMPANY LTD şi a ofertei depuse de către asociere Astaldi, în
conformitate cu cele care vor dezvoltate în cuprinsul contestaţiei
şi cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale aplicabile;

- Accesul la dosarul achiziţiei publice, în temeiul art. 19 din Legea
nr. 101/2016.

        Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris.

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR,
asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

.................................................................................................
Pentru aceste motive,

în baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite  excepția  prematurităţii  formulării  contestației  de  către
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD, invocată din
oficiu.

Respinge contestația formulată de către CHINA COMMUNICATIONS
CONSTRUCTION COMPANY LTD, cu sediul în Uzicka 58a, 1100, Beograd,
Serbia, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII  RUTIERE S.A.,  cu sediul  în Bucureşti  b-dul.  Dinicu
Golescu, nr. 38, sector 1, ca prematur formulată.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părți.

Obligatorie.
Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de zece zile de

la comunicare.
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