ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
PRIMAR-

.

DISPOZITIE

privind desemnarea expeftului cooptat pe langa comisia de evaluare a
ofeftelor depuse pentru atribuirea contractului de furnizare pentru achizitia
..AUTOGUNOIERA

*

Primarul comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita
Avand in vedere :
referatul intocmit de referentul contabil ,inregistrat la nr.1790 din 18.03.2022, prin care
propune desemnarea unui expeft cooptat pe langa comisia de evaluare a ofedelor depuse
pentru achizitia publica "Autogunoiera"

-

-

prevederile aft.126 alin.(3) din Normele metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicS/acordului-cadru din Leoea
nr. 98/2016 privind achiziJiile publice , aprobate prin H.G nr, 395 din 2 iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de,aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul art.196,alin,(1),lit.b) coroborat cu art.155 alin.1, lit.d) si alin,(5), lit.a) din
O.U.G. nr.57 / 2019 privi nd Cod ul Admi nlstrativ,

DISPUNE:
ART.1 Se desemneaza expert cooptat pe langa comisia de evaluarea ofertelor de pret
pentru atribuirea contractului de furnizare pentru achizitia publica "Autogunoiera" , in

persoana domnului Coconcea Iulian - Persoana Fizica Autorizata cu sediul in municipiul Slobozia,
bdf . Strefan cel Mare,bl. 02, sc.A, e1.2, ap.lZ, judet Ialomita
ART. 2 Expertul cooptat are atributiile,competentele si responsabilitatile preavazute de
lege , respectiv verificarea si evaluarea propunerilor tehnice si financiare .
ART,3- (1) Expertul cooptat nu are drept de vot in cadrul comisiei de evaluare, ins6 in
indeplinirea atributiilor ce ii revin potrivit legii gi a mandatului primit in baza prezentei dispozitii
de desemnare, precum gi a competenlelor personale, acesta procedeazS la intocmirea unui
rapoft de specialitate asupra ciruia igi exprimd punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe
care o detine.
(2) Expertul cooptat este responsabil din punct de vedere profesional pentru acuratetea gi
realitatea informatiilor consemnate in cadrul rapoftului de specialitate.
(3) Raportul de specialitate previzut la art.3 este destinat s5 faciliteze comisiei de
evaluare adoptarea deciziilor in cadrul procesului de analizE a solicitdrilor de participare/ofertelor
gi de stabilire a ofertei/ofertelor c6gtigitoare.
(4) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu raportul de specialitate al
expertului cooptat au obligalia de a-9i prezenta punctul de vedere in scris, elabor6nd in acest
sens o notS individuali care devine anex5 la raportul procedurii de atribuire. in cadrul acestei
note se justifict in mod documentat punctul de vedere al respectivilor membri la un nivel similar
cu exigentele ce derivE din aplicarea prevederilor alin. (2).
(5) Rapodul de specialitate se atageazd la rapodul procedurii de atribuire gi devine pafte
a dosarului achizitiei publice.

-

ART.4 Prezentadispozitie
Prefectului - judetul Ialomita , prin

teritoriale

se comunica persoanei nominalizate si Institutiei
grija secretarului general al unitatii admnistrativ -

.

CONTR/qSEMNFMq,
Secretar general al comunei
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