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DISPOZIJIE

Referitor la: desemnare expert cooptat pe langa comisia de evaluare a ofertelor 
pentru atribuirea contractului privind Servicii de proiect tehnic, documente pentru 
obtinerea avizclor, autorizatiilor si asistenta tehnica a proiectantului acordata pe 
perioada de executie a Iucrarilor pentru proiectul Modemizarea, Eficientizarea, 
Extinderea Sistemului de Iluminat Public si Reabilitarea Instalatiilor Electrice din 
Municipiul Slatina, cod SMIS 125574

Avand in vedere:
referatul nr. 80357/09.11.2020 al Serviciului Achizijii Publice;
dispozitiile art. 126, alin. (3) din Hotararea Guvemului nr.395/2016 privind Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizijie 
publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016;

- prevederile capitolului III, secfiunea a 9 — a, Comisia de evaluare §i modul de lucru al 
acesteia Hotararea Guvemului nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizijie publica/acordului cadru din 
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016;
dreptul autoritatii contractante de a decide, cu scopul de a sprijini activitajile de evaluare, 
desemnarea pe langa comisia de evaluare a unor speciali§ti extemi, numiti experfi 
cooptaji, care desfa^oara activitati independente sau care sunt pu§i la dispozijie de catre 
fumizorii de servicii auxiliare achizitiei;

- contractul de finanjare nr. 4205/18.04.2019 privind proiectul ’’Modemizarea, 
Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public §i Reabilitarea Instalatiilor 
Electrice din Municipiul Slatina”, cod SMIS 125574 avand ca sursa de finanfare 
Programul Operational Regional 2014 — 2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea eficienfei 
energetice, a gestionarii inteligente a energiei §i a utilizarii energiei din surse 
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice §i in sectorul 
locuintelor, Operatiimea C - Iluminat public.
contractul de servicii nr. 86174 semnat in data de 07.10.2019 cu SC DEVLINK 
COMTECH TECHNOLOGIES SRL privind prestarea Serviciilor de consultants pentra 
procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica pentm proiectul " 
Modemizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public §i Reabilitarea 
Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574

CAPL PO 02/F2

mailto:office@primariaslatina.ro
http://www.primariaslatina.ro


In temeiul dispozitiilor art. 196 alin (1) litera b) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Primarul Municipiului Slatina
DISPUNE

Art.l. Se desemneaza expert cooptat pe langa comisia de evaluare a ofertelor pentru
atribuirea contractului de achizijie publica privind Servicii de proiect tehnic, documente pentru
obtinerea avizelor, autorizatiilor si asistentii tchnica a proiectantului acordata pe perioada de 
executie a lucrarilor pentru proiectul Modernizarea, Eficientizarca, Extinderea Sistemului de 
Iluminat Public $i Reabilitarea Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 
125574 prin Procedure simplificata online, din partea societa|ii DEVLINK COMTECH 
TECHNOLOGIES SRL a urmatoarei persoane:

1. Domnul Gheorghe Cercel — Expert tehnic

Art. 2. Expertul coopta are atributiile, competentele si responsabilitatile stabilite prin actele 
normative in vigoare privind achizitiile publice.

Art.3. Persoana nominalizata la art.l va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozi^ii. 
Art.4. Orice dispozitie contrara i§i inceteaza aplicabilitatea 
Art.5. Prezenta dispozitie se comunica la :

■ Institutia Prefectului Judepalui Olt;
■ Primarului Municipiului Slatina;
■ Biroului Achizijii Publice;
■ Persoanele nominalizate la art. 1.
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