
JUDETUL MAMT
COMI-INA ION CREANGA

PzuMAR

DISPOZITIE
NR. 177 DrN 03.07.2018

Privind constituirea comisiei de selectie a ofertelor

Primarul comunei Ion Creanga,jud. Neamt, Ing. prichici petrica 
;

Avdnd in vedere anuntul de participare simplificat nr. SCN1005376/25.06.2018 pe siteul www.e-licitatie.ro,
pentru data de 12.07 .2018 , ora 15,00 , pentru atribuirea contractului de proiectare gi execufie - Realizarea
proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantuluipetoatadurata contractului
de executie lucrari si Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu titlul ,,Extindere alimentare cu apa si
extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt,'.
Luand act de prevederile Legii nr. 98 / 2016 privind achizi{iile publice, cu modificarile si completarile

ulterioare ; ale H,G w.39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului - cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare .

In temeiul prevederilor art.63 , alin.(5) , lit. " a " si art. 68 , alin.(l) din Legea administratiei publice locale
rv. 215 /2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare :

DISPUN:

Art.l Se constituie comisia de selectie a ofertelor pentru atribuirea contractului de proiectare qi execulie -
Realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare

in vederea obtinerii avizelorl acordurilor/ autorizatiilor si asistenta tehnica din panea proiectantului pe toata durata
conffactului de executie lucrari si Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu titlul ,,Extindere alimentare cu

apa si extindere retea de canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt" , in urmdtoarele componenta :

L Nastase Neculai - viceprimarul comunei - presedintele comisiei , cu drept de vot,
2. Segneanu Rodica --consilier financiar contabil - membru ,

3. Nita Mihaela - secretar comuna - membru ,

4. Friesenhahn Rudolf- Danut - inginer - membru,

5. Isachi Constantin -+onsilier - membru.

Experti cooptati :

l. Gutu Ana Panseluta - Reprezentant furnizorului de servicii de achizitii publice.

2. Purdel Razvan Mihai - Consultant achizitii publice.

3. Grosu Paul Eugen - Consultant achizitii publice.

4. Ionescu Alina Andreea - Consultant achizitii publice.

Art.2, Atribuliile comisiei de evaluare sunt urmf,toarele:

- deschiderea ofertelor gi, dupd caz, a altor documente care insotesc oferta;
- verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de cltre ofertantilcandidali, in cantl in care ac€stea au fost

solicitate prin documentafia de atribuire;
- realizarea selec{iei/preselec{iei candida{ilor, dacf, este cazul;
- verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanli, din punctul de vedere al modului in care acestea

corespund cerinlelor minime din caietul de sarcini sau din documentaJia descriptivd;
- verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanJi, din punctul de vedere al lncadrdrii in fondurile

care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizilie publicd respectiv;
- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme gi a motivelor care stau la baza incadr[rii ofertelor

respective in aceastd categorie;

- stabilirea ofertelor admisibile;
- aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevdzut in documentatia de atribuire, gi stabilirea

oferte i/ofertelor c6gtig6toare ;

- in cazuri justificate, elaborarea propunerii de anulare a procedurii de atribuire;
- elaborarea raportului procedurii de atribuire a contractului.

Art. 3. Pregedintele gi membrii comisiei vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii

Art.4 Secretarul comr :enta institutiilor si persoanelor interesate.^".;;;';' ""'I" va comun'|ca prez
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