ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor si numirea unui expert extern
cooptat in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru obiectivul
”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 134, KM 2+710 – 4+990, COMUNA PANGĂRAŢI,
JUDEŢUL NEAMŢ”
PETRU LUNGU BORDEA, primarul comunei PÎNGARATI, judetul NEAMT
- Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, art. 3041 (alin.1-3);
- Avand in vedere prevederile art. 71 - 83 din H.G. nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica;
- Avand in vedere invitatia de participare nr. 222148 / 30.12.2015 publicata in SEAP
- In temeiul art. 73 alin (1) din H.G. nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica.

DISPUN:
Art.1. (1) Se numeste Comisia de evaluare a ofertelor privind procedura de Cerere de oferte pentru
atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 134,
KM 2+710 - 4+990, COMUNA PANGARATI, JUDETUL NEAMT", in urmatoarea componenta:
Numele si prenumele
1.
2.
3.
4.
5.

Ardeleanu Constantin
Brocea Valeria
Ungureanu Dumitru Gheorghe
Croitoriu Cristinel
Țepeș Nica Elena

Functia la locul
de munca
Viceprimar
Consilier superior
Referent
Inspector
Consilier U.A.T.

Locul de munca
Primaria Pangarati
Primaria Pangarati
Primaria Pangarati
Primaria Pangarati
Primaria Pangarati

Functia in
comisie
Presedinte
Membru
Membru
Membru
Membru

(2) Pe langa comisia de evaluare a ofertelor se desemneaza expertii cooptati:
1.

Numele si prenumele
Ing. Popovici Maria

Functia
Expert cooptat tehnic

pentru analiza propunerilor tehnice din cadrul ofertelor ce vor fi primite in cadrul procedurii. Expertul
cooptat tehnic va intocmi un raport de specialitate cu privire la analiza propunerilor tehnice depuse de
operatorii economici iar expertul cooptat economic va intormi un raport in urma analizelei ofertelor
financiare.
Art.2. Comisia isi va desfasura activitatea in conformitate cu OUG nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesionare de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare si in
conformitate cu OUG nr. 19/2009 privind unele masuri in deomeniul legislatiei referitoare la achizitiile
publice.

Art. 3 (1) Expertul cooptat urmeaza sa indeplineasca atributiile prevazute la art. 73 al. 3 lit. a) , b) , c) din
H.G. nr. 925/2006.
(2) Expertul cooptat isi vor desfasura activitatea la sediul autoritatii contractante sau la sediul
propriu, cu conditia pastrarii confidentialitatii asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricaror alte
informatii prezentate de ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si
proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.
Atribuţiile specifice ale experţilor cooptaţi sunt urmatoarele:
Expert cooptat tehnic:
asistarea comisiei pe durata evaluarii ofertelor si consilierea cu privire la toate aspectele tehnice pe
care le implica;
intocmirea raportului de specialitate, care va cuprinde verificarea conformităţii propunerii tehnice
depuse de ofertanţi din punct de vedere al respectării cerinţelor minime solicitate prin caietul de
sarcini;
evaluarea ofertelor cu privire la stabilirea punctajelor tehnice pentru fiecare ofertă în parte;
colaborarea cu ceilalti experţii cooptaţi privind toate aspectele comune din cadrul procedurii de
atribuire.
Art.4. - Expertul cooptat nu are drept de vot in procesul de evaluare a ofertelor.
Art.5. - Secretarul comunei Pângăraţi va asigura comunicarea prezentei dispoziţii persoanelor
nominalizate, Prefectului judeţului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate, precum şi altor
autorităţi şi instituţii publice interesate.

PRIMAR,
Petru LUNGU-BORDEA

Nr. : 95
din 25 Martie 2016

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL COMUNEI,
Gabriel ANTONIU

