România
Judeţul Bistriţa-Năsăud
Primăria comunei Şanţ
Primar

DISPOZIŢIE
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de
achiziţie publica având ca obiect: Servicii de proiectare faza PT, DE, DAAA si asistenta
tehnica din partea proiectantului la obiectivul „Drumuri forestiere in comuna Sânt, judeţul
Bistrita-Nasaud, etapa a Ii-a"

PRIMARUL COMUNEI ŞANŢ :
Având in vedere : -referatul NR. 2348 din 22-05-2018 htocmit de către responsabilul
achiziţii publice din cadrul Primăriei Comunei Şanţ privind constituirea Comisiei de
evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achiziţie publica, având ca
obiect: Servicii de proiectare faza PT, DE, DAAA si asistenta tehnica din partea proiectantului
la obiectivul „Drumuri forestiere in comuna Sânt, judeţul Bistrita-Nasaud, etapa a II-a".
In conformitate cu:
-Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
-art 126, 127 i art. 128 din H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
-art. 104, alin. (1), lit. f) din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicata, cu modificările i completările ulterioare;
în temeiul drepturilor conferite prin art. 106 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

DISPUNE:
Art. 1. (1 ) Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de
achiziţie publica având ca obiect: Servicii de proiectare faza PT, DE, DAAA si asistenta tehnica
din partea proiectantului la obiectivul „Drumuri forestiere in comuna Sânt, judeţul BistritaNasaud, etapa a Il-a", în următoarea componenţă:
Preşedinte: Membri : - Iuşan Camelia-Leontina- inspector,
-Câmpan Crina-Cornelia - referent,

Experţii cooptaţi;
Nistor Laurenţiu-Ioan-Marius - expert economic,

Ştef Marius-Ioan - expert tehnic,
Feher Flavia-Raluca - expert juridic.
(2)Comisia nominalizată indeplineste următoarele atribuţii, conform HG nr. 395/2016:
a)deschiderea ofertelor si, după caz, a altor docuemnte care insotesc oferta;
b)verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţii candidaţi, in cazul in care acestea
au fost solicitate prin docuemntatia de atribuire;
c)realizarea selectiei/preselectiei candidaţilor, daca este cazul;
d)realizarea dialogului cu operatorii economici, in cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;
e)realizarea negocierilor cu operatorii economici in cazul aplicării procedurilor de negociere;

f)verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului in care
acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptiva;
g)stabilirea oferetelor inacceptabile sau neconforme si a motivelor care stau la baza incadrarii
ofertelor respective in aceasta categorie;
h) solicitarea clarificărilor adresate ofertanţilor in legătura cu oferta depusa;
i) stabilirea ofertelor admisibile;
j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut in documentaţia de atribuire si stabilirea
ofertei/ofertelor câştigătoare;
k) in cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;
1) elaborarea raportului procedurii de atribuire
Art. 2. Se desemnează ca experţi cooptaţi, fara drept de vot, langa comisia de
evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publica, următorii:
1.Nistor Laurcntiu Ioan Marius - expert economic, având ca atribuţii : analiza situaţiei
financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiara a efectelor pe care le pot determina
anumite elemente ale ofertei sau clause contractual propuse de ofertant
2.Ştef Marius Ioan - expert tehnic, având ca atribuţii : analiza si evaluarea propunerilor
tehnice prezentate de oefertanti, din punctual de vedere al modului in carea acestea corespund
cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptiva
3.Feher Flavia Raluca - expert juridic, având ca atribuţii : analiza documentelor de calificare
ale ofertanţilor si ale ofertantului clasat pe locul intai; analiza efectelor de natura juridica pe
care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clause contractual propuse de
ofertant.

Experţii cooptaţi vor exercita atribuţiile, competentele si responsabilităţile stabilite prin
actele normative in vigoare privind achiziţiile publice, respectiv, cu prioritate, următoarele:
a)verificarea si evaluarea propunerilor tehnice;
b)analiza situaţiei financiare a ofertanţilor ori analiza financiara a efectelor pe care le pot
determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;
c)analiza efectelor de natura juridica pe care le pot determina anumite elemente ale
ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant;
d)elaborarea unui raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau
juridice asupra cărora, pe baza expertizei pe care o deţin, isi exprima punctul de vedere;
e)obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor;
precum si asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi, a căror dezvăluire
ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau
secretele comerciale
f)respectarea regulilor de eviatre a conflictului de interese, astfel cum sunt prevăzute la
Secţiunea IV- Reguli de evitare a conflictului de interese, din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice;
g)obligaţia de a semna pe propria răspundere o declarative de confidenţialitate si
imparţialitate;
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza persoanele nominalizate la
art. 1 şi 2 .

Art.4: Prezenta dispoziţie se comunica cu:
-persoanele nominalizate

-AFIR
-Instituţia

Prefectului Judeţul Bistrita-Nasaud
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