
CONSILIUL NAȚIONAL DE 

SOLUȚIONARE A
CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

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. 2253 / C9 / 2442

Data: 11.12.2019

Prin  contestația  din  data  de  14.11.2019,  înregistrată  la  Consiliul
Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 46589/14.11.2019, depusă
de ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA, cu sediul în Arad, str. Petru Rareș nr.
1-3,  județul  Arad,  având CUI  RO 10966616, număr de înregistrare  în
Registrul  Comerțului  J02/536/1998,  lider  al  asocierii ASTRA  VAGOANE
CĂLĂTORI SA - CRRC QINGDAO SIFANG CO.LTD reprezentată convețional
de SCP ȚUCA ZBÂRCEA și ASOCIAȚII, cu sediul ales pentru comunicarea
actelor de procedură în București, Șos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea
America House, intrarea Aripa de Vest, et. 8, sector 1, privind procedura
de  licitație deschisă, online, organizată de  MUNICIPIUL BUCUREȘTI,  cu
sediul în București, b-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, reprezentată
convețional de AVOCAT PAUL POP și ADRIANA CRAI, cu sediul ales pentru
comunicarea actelor de procedură în București, sector 1, str. Profesor Ion
Bogdan  nr.  4-6,  et.  3,  în  calitate  de  autoritate  contractantă,  pentru
atribuirea  contractului  de  achiziționare  a  100  de  tramvaie,  cod  CPV
34622100-4 Vagoane de tramvai (Rev. 2), contestatoarea a solicitat:
I.  acces  în  vederea  studierii  întregului  dosar  al  achiziției  publice  (fără
restricționarea  accesului  la  documentele  care  sunt  publice  și  pe  care
ofertantul DURMAZLAR MAKINA SANAYI VE TICARET AȘ nu le-a declarat
confidențiale  cum  ar  fi:  înscrisurile  care  emană  de  la  autoritatea
contractantă, înscrisurile care emană de la ANAP, solicitările de clarificare
în perioada de evaluare a ofertei, răspunsurile ofertantului DURMAZLAR
MAKINA SANAYI VE TICARET AȘ și orice alte acte similare acestora);
II.  să  se  constate  nejustificată  clasificarea  ca  fiind  „confidențiale"  a
informațiilor din documentele elaborate de către autoritatea contractantă
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pe parcursul derulării procedurii de atribuire și, pe cale de consecință, să i
se permită accesul neîngrădit la respectivele documente, precum și să se
constate că ofertantul declarat câștigător nu a demonstrat prin mijloace
de probă adecvate care informații din propunerea tehnică și/sau financiară
sunt  confidențiale,  clasificate  sau  sunt  protejate  de  un  drept  de
proprietate intelectuală și, pe cale de consecință, să i se permită accesul
la respectivele documente.
III. admiterea contestației, respectiv:
a. anularea rezultatului procedurii de atribuire comunicat de autoritatea
contractată prin adresa nr. 3308/04.11.2019, a raportului procedurii DP
nr.  3297/04.11.2019,  precum  și  a  tuturor  actelor  anterioare  și/sau
concomitente  și/sau  ulterioare  și  conexe  acestuia  în  ceea  ce  privește
declararea ca acceptabilă, conformă și câștigătoare a ofertei depuse de
DURMAZLAR MAKINA SANAYI VE TICARET AȘ;
b.  obligarea  autorității  contractante  la  reevaluarea  ofertelor  depuse  în
cadrul procedurii de atribuire și la emiterea unui nou raport al procedurii
de atribuire;
c.  obligarea  autorității  contractante  la  plata  cheltuielilor  de  judecată
ocazionate de prezentul litigiu. 

DURMAZLAR MAKINA SANAYI VE TICARET AȘ, cu sediul în O.S.B.
75. yil Bulvari nr. 4 Nilufer, Bursa, Turcia, având număr de înregistrare în
Registrul Comerţului 22569, a formulat cererea de intervenţie înregistrată
la  Consiliu  cu  nr.  47732/21.11.2019,  prin  care  a  solicitat  respingerea
contestației formulate de  ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA și continuarea
procedurii.

Contestaţia  şi  cererea  de intervenţie  vor  fi  soluţionate  împreună,
având în vedere dispoziţiile art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (1) şi art. 123
alin. (1) C. proc. civ.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, pentru
considerentele  evocate  în  motivarea  prezentei,  admite,  în  parte,
contestația formulată de ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA, în contradictoriu
cu  MUNICIPIUL  BUCUREȘTI,  și anulează  adresele  de  comunicare  a
rezultatului  procedurii  de  atribuire  nr.  3307/04.11.2019  și
3308/04.11.2019 și raportul procedurii de atribuire nr. 3297/04.11.2019.
Obligă  autoritatea  contractantă  la  reevaluarea  ofertei  DURMAZLAR
MAKINA SANAYI VE TICARET AȘ,  în  termen de 20 zile  de la  primirea
deciziei, cu respectarea celor din motivare, a documentației de atribuire și
a dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice. Rezultatul procedurii va
fi comunicat ofertanților în termenul legal.

În  temeiul  prevederilor  art.  26 alin.  (6)  din  Legea nr.  101/2016,
respinge  ca  nefondate  capetele  de  cerere  privind  accesul  la  studierea
întregului dosar al achiziției și constatarea ca nejustificată a clasificării ca
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fiind  „confidențiale"  a  informațiilor  din documentele  elaborate  de către
autoritatea contractantă pe parcursul derulării procedurii de atribuire.

În  conformitate  cu  art.  64  Cod  procedura  civilă,  încuviințează  în
principiu  cererea  de  intervenție  formulată  de  DURMAZLAR  MAKINA
SANAYI VE TICARET AȘ și o admite, în parte.

În temeiul art. 26 alin. (9) din lege, admite solicitarea contestatoarei
privind  plata  cheltuielilor  efectuate  în  cursul  soluționării  contestației  și
obligă MUNICIPIUL BUCUREȘTI la plata către ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI
SA a sumei de 35.000 lei, reprezentând onorariu avocat.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți. Împotriva ei se poate
formula  plângere,  în  termen de  zece  zile  lucrătoare  de  la  comunicare
pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte
persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016.
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