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Privind constituirea comisiei de selectie a ofertelor

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

Av6nd in vedere anuntul de participare simplificat nr. SCNI036975 / 05.02.2019
pe siteul www.e-licitatie.ro , pentru data de 27.02.2019 ,ora 15,00 pentru atribuirea contractului ,
Proiectare ;i execulie lucrdri de modernizare a construcliilor civile tn localitatea lon Creanga in cadrul
PTOiCCtuIui ,,REABILITARE CLADIRE EXISTENTA SI AMENAJARE CENTRU MEDICAL IoN
CREANGA''.
Luand act de prevederile Legii nr. 98 I 2016 privind achiziliile publice, cu modificarile si

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

In temeiul prevederilor art.63,alin.(5),lit.'oa" si art.68,alin.(l)din Legea administratiei
publice locale nr. 215 12001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare :

DISPUN:

Art.l Se constituie comisia de selectie a ofertelor pentru atribuirea contractului de :

Proiecture Ei execulie lucrdri de modernizare a constructiilor civile tn localitatea Ion Creanga in
CAdTUI pToiectulai ,,REABILITARE CLADIRE EXISTENTA SI AMENAJARE CENTRU MEDICAL
ION CREANGAU, in urmitoarele componenta :

1. Nita Mihaela - secretar comuna - presedintele comisiei , cu drept de vot,
2. Segneanu Rodica --consilier financiar contabil - membru

3. Bulgariu Maria - referent urbanism - membru ,

Experti cooptati :

l Friesenhahn Rudolf- Danut - inginer , fara drept de vot ,

Art.2. Atribuliile comisiei de evaluare sunt urmdtoarele:
- deschiderea ofertelor qi, dup[ caz, aaltor documente care insofesc oferta;
- verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de citre ofertanjilcandidati, in cazul in care acestea

au fost solicitate prin documentatia de atribuire;
- realizarea selecfiei/preselecfiei candida{ilor, dacd este cazul;
- verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanfi, din punctul de vedere al modului in care

acestea corespund cerinfelor minime din caietul de sarcini sau din documentalia descriptivi;
- verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanfi, din punctul de vedere al incadrdrii 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 incadrdrii

ofertelor respective in aceastd categorie;

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

stabilirea ofertei/ofertelor cdgtigdtoare;

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

Art. 3. Preqedint6le lirnembrii comisiei vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozilii
hei va comunica prezenta institutiilor si persoanelor interesate.
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