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DISPOZITIE

Referitor la: numirea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de 
achizitie publica avand ca obiectiv Protect tehnic, documente pentru obtinerea avizelor, 
autorizatiilor din cadrul proiectul "Protect integrat de mobilitate durabila (componente biciclete si 
vehicule electrice)”, codSMIS127373

Cod CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucraripublice (Rev.2); 

Codttri CPVsecundare: 71356200-0 - Servicii de asistenta tehnica(Rev.2);

Anunt de participare:

• in SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro: anunt de participare nr. CN1024596 din data 
15.09.2020

Procedura de atribuire aplicata pentru atribuirea contractului: Licitatie deschisa 

Avand in vedere:

- referatul nr. 72782/13.10.2020 al Serviciului Achizijii Publice;
dispozijiile art.126 din Hotararea Guvemului nr.395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- dispozijiile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice;
- prevederile HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- prevederile capitolului III, Realizarea achizijiei publice, Sectiunea a 9 a Comisia de evaluare 
§i modul de lucru al acesteia Art. 126 - Art. 131 din Hotararea Guvemului nr.395/2016 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice.
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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. 1. Se nume^te comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului avand ca obiectiv 
Proiect tehnic, documente pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor din cadrul proiectul "Proiect 
integrat de mobilitate durabila (componente biciclete si vehicule electrice)”, codSMIS127373 in 
urmatoarea components:

Membri:
1. Fiorina Nedeloiu - presedinte cu drept de vot;
2. Aurora Lavina Spalafelu - membru;
3. George Catalin Ciciu - membru;
4. Monica Madalina Costea - membru;
5. Mihaela Otincelescu - membru;

Membri de rezerva:
1. Maria Valceanu - membru rezerva;
2. Maria Cristina Abagiu - membru rezerva;
3. Alin Nicolae Ion — membru rezerva;
4. Adriana Mihaela Draghici - membru rezerva,
5. Daniela Maricescu - membru rezerva;

Art. 2.(1) Comisia nominalizata la art.l are atributiile, competentele §i responsabilitatile stabilite 
prin actele normative in vigoare privind achizifiile publice.

(2) Pe parcursul desfa§urarii procesului de evaluare, comisia are obligatia de a pastra 
confldenjialitatea asupra confinutului ofertelor, precum §i asupra oricaror alte informatii prezentate de 
catre ofertanti a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-§i proteja proprietatea 
intelectuala sau secretele comerciale.

(3) Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora raportul 
procedurii de atribuire, care se semneaza de catre to|i membrii comisiei de evaluare, inclusiv de 
pre§edintele acestuia.

(4) Raportul procedurii de atribuire se inainteaza ordonatorului principal de credite spre aprobare. 
Art.3. In cazul in care pre§edintele comisiei de evaluare a ofertelor nu poate fi prezent, va fi

inlocuit de doamna Maria Valceanu - Consilier Serviciul Achizitii Publice.
Art.4.Persoanele nominalizate la art.l vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art.5. Prezenta dispozitie se comvmica la :

■ Institujia Prefectului Judepilui Olt;
■ Primarul Municipiului Slatina;
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