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DISPOZITIE

Nr.5

experfilor pentru achizifia de servicii
privind
de proiectnre, verfficare Ei cle asistenta tehnics pentru obiectivul "Lucrari de refucere si
prevenire dupu cnlamitati in comun& Sinesti, iudetul lasi"
constituirea comisiei de evaluarea ofertelor qi a

Prirnarul comunei Sinesti judetul Iasi,
Avdnd in vedere referatul nr.59 din 04.01.202I intocmit de catre doamna Poftald Elena,
responsabil cu achiziliile publice in aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti, judetul
Iasi, prin care solicitd desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor pentru achtzilra de
executie lucrari pentru obiectivul "Lucrari de refucere si prevenire dupa calamitati in comuna
Sinesti, j udetul lasi".
In conformitate cu prevederile art. 126 alin. 3 din din HG nr. 39512016 pentru aptobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referito are la atribuirea contractului de achizifie
publica/acordului-cadru din Lege a m. 98 1201 6 privind achiziliile publice,
Tinand seama de faptul cd autoritatea contractantd -comuna Sinesti, judeJul Iasi nu are
specialisti/expelti in cadrul aparatului de specialitate al primarului, fiind imperios necesar[
cooprarea exrerna a unor experJi in domeniul achiziliilor publice care sf, execute evaluarea
solicitdrilor de participare/ofertelor in domeniul achizifiilor publice ori de naturd juridicii gi/sau
privind aspectele contractuale specifice, pentru procedura de atribuire a contractului de lucrili
pentru obiectivul "Lucruri cle refocere si prevenire dupa calamitati in comuns Sinesti, iudetul

Iusi

".

stabilite de art.I54 ahn.(2-3),ale art.155 alin.(l) lit. d) cu trimitere la
alin.5 lit.c) respectiv organrzarea executdrii qi executarea in concret a activitdlilor din domeniile
prevdzuteIaafiJlg ahn.T literele k) 9i m) precum 9i in temeiul art.196 alin.(l) lit. b) din O.U'G.
m.57 12019 privind Codul administrativ,

In baza atributiilor

DISPUN:
Art.

1.

-

Se constituie Comisia de evaluare a ofefielor pentru achizilia de

servicii

de

proiectare, verificare ;i de asistenta tehnica pentru obiectivul "Lucruri de refacere si prevenire
dupu culamitati in colnunt Sinesti, judetul lusi" in urmdtoarea componen{6:

. - pre$edinte: - Carcea Constantin
. - membrii - Poftali Elena
- Pricop

Art.2,-(1)Se

Violeta

-viceprimarul comunei Sinesti,
-responsabil achizitii publice,
-consilier operator rol fiscal,

desemneazd ca experfi cooptafi, fbrd drept de vot, pe lAngd Comisia de

evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitrie public6, urmdtorii:
o Dumitru Botan- expert pentru verificarea gi evaluarea propunerilor tehnice.
(2)Expe4ii cooptaJi vor exercita atribu{iile, competenlele qi responsabilitalile stabilite prin
actele normative in vigoare privind achiziliile publice, respectiv, cu prioritate, urmdtoarele:
a) verificarea gi evaluarea DUAE;
b) elaborarea unui rapofi de specialitate in domeniul achizitiilor publice asupra cdrota, trtebaza
expertizei pe care o delin, igi exprimd punctul de vedere;
c) analizaefectelor de natura juridicd pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau

anumite clauze contractuale propuse de oferlant;
d) obligalia de a pdstra confidentialitdtea asupra conlinutului ofeftelor, precum gi asupra oricdror
alte informa\iiprezerfiate de cdtre ofertanli, acdror dezvdluire ar putea aduce atingere dreptului
acestora de a-gi proteja proprietatea intelectuald sau secretele comerciale;
e) respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese, astfel cum sunt prevdzute la Sectiunea
IV - Reguli de evitare a conflictului de interese, din Legea rLr.9812016 privind achizitriile publice;
f) obligalia de a semna pe propria rdspundere o declaraJie de confidenJialitate gi imparfialitate.

o
.

Art. 3. Se nominalizeazd ca membri de rezewil pentru comisia numitd la Art,1, urmdtorii:
Radu Mihai - consilier asistent cu atribulii de casier,
Perdeica-Discultu Iulian - consilier asistent cu atribulii de agent agricol.
Lrt. 4, Atribuliile comisiei sunt cele care decurg din art. I27 din H,G.R. nr.39512016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referito arc la atribuirea
contractului de achtzi\ie publicS/acordului-cadru din Legeaw.9812016 privind achiziliile publice.

Art. 5. Secretarul general al comunei, va comunica copie

.
.
.

de pe prezenta dispozitie

- persoaneior desemnate, spre stiinta si conformare,
- responsabilului cu pagina de internet a primdriei locale,
- Institutiei Prefectuluijudetului Iasi,pentru exercitarea controlului legalitatii.

PRIMAR.
Petru Holicov
Contrasemnat conf art.243
alin 1, lit.a) din OUG.nr 5712019

SECRETAR GENERAL.

Datd astdzi:06 ianuarie 2021.

