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DISPOZITIE

Referitor la: desemnare experti cooptati pe langa comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului privind Servicii de elaborare documentatie tehnica (PAC, PT, DDE) si asistenta tehnica 
din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor din cadrul proiectul „Sistem integrat de 
management al traficului si mobilitatii urbane si impunere a regulilor, siguranta si securitate” cod 
SMIS128915;

Avand in vedere:
referatul nr. 75134/21.10.2020 al Serviciului Achizitii Publice;
dispozifiile 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 achizijiile publice; 
prevederile capitolului III, sectiunea 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 achizifie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 
privind achizifiile publice;
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, numiji experji cooptati, care 
desfa§oara activitafi independente sau care sunt pu§i la dispozitie de catre fumizorii de servicii 
auxiliare achiziliei;
contractul de finanfare cu nr. 4955 din data de 27.11.2019 privind proiectul „Sistem integrat de 
management al traficului si mobilitatii urbane si impunere a regulilor, siguranta §i securitate” 
cod SMIS 128915, avand ca sursa de finantare Programul Operational Regional 2014 - 2020, 
Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile. Prioritate de investifii 4e - 
Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitdfii urbane multinodale 
durabile ?i a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare. Obiectiv Specific 4.1 - 
Reducerea emisiilor de carbon in municipiile re?edinfa de judef prin investifii bazate pe 
planurile de mobilitate urbana durabila;
contractul de servicii cu nr. 48449 semnat in data de 07.07.2020 cu S.C. Devlink Comtech 
Technologies S.R.L. privind prestarea Serviciilor de consultants in achizijii publice din cadrul 
proiectului „Sistem integrat de management al traficului §i mobilitatii urbane si impunere a 
regulilor, siguranja §i securitate” cod SMIS 128915;
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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.l. Se desemneaza experji cooptaji pe langa comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de achizitie publica privind Servicii de elaborare documentatie tehnica (PAC, PT, DDE) 
si asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor din cadrul proiectul 
„Sistem integrat de management al traficului si mobilitdtii urbane si impunere a regulilor, 
siguranta si securitate” cod SMIS 128915, prin Licitatie deschisa, din partea societatii S.C. Devlink 
Comtech Technologies S.R.L., urmatoarele persoane:

1. Florin Codrut Nemtanu — expert transporturi
2. Adrian Vlada — expert ITC

Art. 2. Experfii cooptati au atributiile, competentele si responsabilitatile stabilite prin actele normative 
in vigoare privind achizi{iile publice.
Art.3. Persoanele nominalizate la art.l vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozi^ii.
Art.4. Orice dispozijie contrara i§i inceteaza aplicabilitatea.
Art.5. Prezenta dispozi^ie se comimica la :

■ Institujia Prefectului Judelului Olt;
■ Primarul Municipiului Slatina;
■ Serviciul Achizitii Publice;
■ Persoanele nominalizate la art. 1.
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