ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind numirea unui expert cooptat in vederea atribuirii contractului de lucrari pentru obiectivul:
Executie lucrari de constructii pentru proiectul de investitii "Reabilitare si dotare camin cultural,
comuna Pîngarati, judetul Neamt", finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala,
submasura 7.6.

PRIMARUL COMUNEI PÂNGĂRAŢI – Petru LUNGU-BORDEA
Avand in vedere:
• prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;
• invitatia de participare nr. 412305 / 29.08.2017 publicata in SEAP.
In temeiul dispozițiilor art. 61 alin. (2), art.63 alin.(1) lit.„a”, alin.(2) precum şi art. 68 alin. (1) din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificata si completata ulterior

D I S P U N:
Art. 1. (1) Se numeste pe langa Comisia de evaluare a ofertelor privind procedura de Procedura simplificata intr-o singura etapa pentru atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul Executie lucrari de constructii
pentru proiectul de investitii "Reabilitare si dotare camin cultural, comuna Pîngarati, judetul
Neamt", finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, submasura 7.6., Cod CPV:
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica, expertul tehnic cooptat:

1.

Numele si prenumele
Ing. POPOVICI MARIA

Specializare
Inginer diplomat constructii
civile industriale si agricole

Calitatea
Expert tehnic si
financiar cooptat

Art. 2 Comisia isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica /
acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Art. 3 (1) Expertul tehnic cooptat urmeaza sa indeplineasca atributiile prevazute la art. 127 al. 1 lit. a) - lit. n)
din H.G. nr. 395/2016.
(2) Expertul tehnic cooptat isi va 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 expertului tehnic cooptat sunt urmatoarele:
Expert cooptat:
- analiza propunerilor tehnice si propunerilor financiare din cadrul ofertelor ce vor fi primite in cadrul
procedurii.

intocmirea raportului de specialitate, care va cuprinde verificarea conformităţii propunerilor tehnice si
financiare depuse de ofertanţi din punct de vedere al conformităţii cerintelor solicitate prin
documentaţia de atribuire.
- asistarea comisiei pe durata evaluarii ofertelor si consilierea cu privire la toate aspectele tehnice si
financiare pe care le implică;
- -colaborarea cu ceilalti experţii cooptaţi privind toate aspectele comune din cadrul procedurii de
atribuire;
Art. 4. – Experțul cooptat nu are drept de vot in procesul de evaluare a ofertelor.
Art. 5. - Prezenta dispoziţie se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pîngărați, în termenul prevăzut
de lege, prefectului judeţului Neamț, membrilor comisiei şi experților cooptați.
-
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