ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNATA$CA
PRIMAR

DISPOZITIE
privind numirea unui expert tehnic cooptat in vederea atribuirii
contractului de lucrari Pentru:
Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectanlului si execulie
lucrari pentru proiectul de investitii ,rinfiin(are re(ea de apd uzatd in comuna Taqca, iude(al Neaml"

COD CPV:
45232411-6

canaliziri ape reziduale
d" proiectare tehnica pentru construcfia de lucrari publice

-Lucrari de constructii

de

71322000-1 - S.-i"ii
71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica

Ursache Daniela, primarul comunei Tagca, judetul Neamt, ales la data de 05 iunie 2016

- in conformitate cu prevederile H.G. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului-cadru din
Legea nr. g8l2}16 privind achizitiile publice, cu modificdrile qi completarile ulterioare;
- Avdnd in vedere anuntul de participare simplificat nr. 1032705117.12.2018, publicat in SICAP;
- VAzand referatul de necesitate nr.1026114.02.2019 elaborat de responsabilul cu achizitiile
publice din cadrul Primariei Comunei Taqca;
qi
In temeiul dispoziliilor art. 61 alin. (2), att. 63 alin.(l) lit. ,d", alin. (2), art. 68 alin. (1) precum
local6,
dispoziliile art.115, alin.(l), lit. ,,a" din Legea nr. 21512001, privind administratia publicd

republicat6, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

DISPUNE:
privind
Se numeste expert tehnic cooptat pe langa comisia de evaluare a ofertelor
pentru obiectivul
Procedura simplificata - intr-o singura etapa pentru atribuirea contractului de lucrdri
si execulie
Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului
judelul
pentru proiectul de investitii ,,,,inJiin1are relea de apd uzatd in comuna TaSca,

Art. 1. (1)

lucrari

Neaml"", Jinantat Prin PNDL.
45232411-6

1.

-Lttcrari de constructii de canalizlri ape reziduale

Numele si prenumele
Ing. PASALAU DANUT

Speeializare
Inginer Constructii civile

Functia
Expert tehnic cooptat

'
.

Art. 2 (l) Experful tehnic cooptat urneaza sa indeplineasca atributiile prevazute la art.

128 din

H.G. nr.39512016.

(2) Experful cooptat isi va desfasura activitatea la sediul autoritatii contractante sau la
sediul propriu, cu conditia pdstrdrii confidentialitatii asupra continutului ofertelor, precum si asupra
oricaror alte informatii prezentate de ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului
acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

Atribu{iile specifice ale expertului tehnic cooptat sunt urmatoarele:
Expert tehnic cooptat:
- analiza propunerilor tehnice si propunerilor financiare din cadrul ofertelor primite in cadrul
procedurii.
- intocmirea raportului de specialitate, care va cuprinde verificarea conformitAlii propunerilor
tehnice si financiare depuse de ofertanti din punct de vedere a1 conformitdlii cerintelor solicitate
prin documentalia de atribuire.
- asistarea comisiei pe durata evaluarii oferlelor si consilierea cu privire la toate aspectele tehnice si
financiare pe care le implicd;
- colaborarea cu membrii comisiei de evaluare privind toate aspectele comune din cadrul procedurii
de atribuire;

Art.3. Expertul tehnic cooptat va semrra pe propria

rlspundere o declaratie de confidentialitate 9i

impartialitate, conform Art. 130 din H.G. r,395/2016.

Art. 4.

Experful cooptat nu are drept de vot in procesul de evaluare a ofertelor'

Art. 5, prezenta dispozitie se comunicd, prin intermediul secretarului comunei Taqca, in termenul
prevdzut de lege, Institutiei Prefectului judelului Neamt, in vederea verificirii legalitefli, membrilor
comisiei de evaluare a ofertelor, expertului cooptat qi tuturor persoanelor qi instituliilor interesate'
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Avizat pt. legalitate
SECRETAR
RO$U ELENA
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