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DISPOZITIA
Nr. 349 din 11.09.2019
Privind desemnarea comisiei de evaluare la procedura de achiziție publică având ca obiect “Construire pod cu
o deschidere in satul Chintinici, orasul Roznov, Judetul Neamt”

Ionel CIUBOTARU, primarul orasului Roznov, judetul Neamt;
Vazand prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice;
Luan act de H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016;
Analizand prevederile art. 155 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul
Orasului Roznov, judetul Neamt:
D I S P U N E:
Art. 1 Se desemnează comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca
obiect “Construire pod cu o deschidere in satul Chintinici, orasul Roznov, Judetul Neamt” după cum urmează:
Presedinte:
Constandachi Dumitru – Arhitect-Sef;
Membrii:
Munteanu Bogdan Alexandru – Inspector – secretar comisie;
Crismariu Romica – Inspector urbanism;
Art. 2 Comisia de evaluare are următoarele atribuții, conform art. 127 din H.G.nr.395/2016:
a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi;
c) realizarea selecţiei candidaţilor, dacă este cazul;
d) desfăşurarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;
e) desfăşurarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;
f) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de sarcini;
g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă este cazul;
h) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea conformităţii cu propunerile
tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea

contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în situaţia
prevăzută la art. 210 din Lege;
i) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării solicitărilor de participare
şi/sau ofertelor;
j) stabilirea solicitărilor de participare neadecvate, a ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a
motivelor care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;
l) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în anunţul de
participare/simplificat/de concurs;
m) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;
n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a rapoartelor intermediare aferente fiecărei etape în cazul
procedurilor cu mai multe etape şi a raportului procedurii de atribuire.
Art. 3 Membrii comisiei de evaluare au obligația de a semna pe propria răspundere o declarație de
confidențialitate și imparțialitate conform art. 130 din H.G. nr.395/2016.
Art. 4 Se desemneaza doamna Chitei Paula si domnul Lupu Marius Catalin, ca experti externi cooptati
pentru procedura de achiziție publică având ca obiect “Construire pod cu o deschidere in satul Chintinici, orasul
Roznov, Judetul Neamt”
Art. 5 Expertii cooptati vor 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. 6 Expertii cooptati au obligația de a semna pe propria răspundere o declarație de confidențialitate și
imparțialitate conform art. 130 din H.G. nr.395/2016.
Art. 7 Secretarul general al orasului Roznov va asigura comunicarea prezentei dispozitii autoritatilor si
persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro.

Primar,
Ionel CIUBOTARU
____________

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar General Alina-Diana STOIAN
____________

