ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PÎNGĂRAŢI
PRIMAR
DISPOZIŢIE
privind desemnarea comisiei de evaluare la procedura de achiziție publică având ca obiect
Furnizare și montaj SISTEM COMPLET PROIECȚIE ȘI SONORIZARE pentru proiectul
de investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural, comuna Pîngărați, județul Neamț”, finanțat
prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, submasura 7.6.
Petru Lungu Bordea – primar al Comunei Pîngărați
Având în vedere prevederile:
- Legii 98/2016 privind achizițiile publice;
- HG 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziție publică din Legea 98/2016;
În temeiul art. 63, alin. 1, lit e, și art. 68, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu
modificările și completările ulterioare

DISPUN:
Art. 1 – Se desemnează comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca
obiect Furnizare și montaj SISTEM COMPLET PROIECȚIE ȘI SONORIZARE pentru proiectul de
investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural, comuna Pîngărați, județul Neamț”, finanțat prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, submasura 7.6., după cum urmează:
Nume prenume – functia Bostan Florica - presedinte cu drept de vot
Nume prenume – functia Țepeș Elena Nica - membru
Nume prenume – functia Mancaș Ioan Petronel - membru
Art. 2 - Comisia de evaluare are următoarele atribuții, conform art. 127 din HG 395/2016:
a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoțesc oferta;
b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați;
c) realizarea selecției candidaților, dacă este cazul;
d) verificarea conformității propunerilor tehnice ale ofertanților cu prevederile caietului de
sarcini;
e) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanților în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă este cazul;
f) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți, inclusiv verificarea conformității cu
propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fonduri le care pot fi disponibilizate
pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea
încadrării acestora în situația prevăzută la art. 210 din Lege;
g) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării solicitărilor de
participare şi/sau ofertelor;
h) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme și a motivelor care stau la baza încadrării acestora în
fiecare din aceste categorii;
i) stabilirea ofertelor admisibile;

j) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în fișa de date a
achiziției;
k) stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;
l) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei ședințe, a rapoartelor intermediare aferente fiecărei etape
în cazul procedurilor cu mai multe etape și a raportului procedurii de atribuire.
Art. 4 – Membrii comisiei de evaluare au obligația de a semna pe propria răspundere o declarație de
confidențialitate și imparțialitate conform art. 130 din HG 395/2016.
Art. 5 - Se desemneaza ca expert extern cooptat pentru procedura de achiziție publică având ca obiect având ca
obiect Furnizare și montaj SISTEM COMPLET PROIECȚIE ȘI SONORIZARE pentru proiectul de
investiții „Reabilitare și dotare cămin cultural, comuna Pîngărați, județul Neamț”, finanțat prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, submasura 7.6., domnul ing. Dan Morar.
Art. 6 – Expertul cooptat va exercita atribuții, competențe și responsabilitățile stabilite prin actele normative în
vigoare privind achizițiile publice, respectiv, cu prioritate, următoarele:
a) verificarea și evaluarea propunerilor tehnice;
b) analiza situației financiare a ofertanților ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina
anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant;
c) elaborarea unui raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra
cărora, pe baza expertizei pe care o dețin, își exprimă punctul de vedere;
d) obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricăror alte
informații prezentate de către ofertanți, ar căror dezvăluire ar putea aduce atingerea dreptului
acestora de a-și proteja proprietatea intelectuală și secretele comerciale;
e) respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, astfel cum sunt prevăzute la Secțiunea IV –
Reguli de evitare a conflictului de interese, din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Art. 7 – Expertul cooptat are obligația de a semna pe propria răspundere o declarație de confidențialitate și
imparțialitate conform art. 130 din HG 395/2016.
Art. 8 - Secretarul comunei va comunica autorităților și persoanelor interesate prevederile prezentei dispoziții.

Primar,
Petru Lungu Bordea
Avizat,
Secretarul
Comunei Pîngărați
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