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Nr. 23^ / 0$J2-’2Q2o

DISPOZITIE

Referitor la: completarea Dispozijiei nr. 144 din data de 16.11.2020 cu privire la desemnare expert 
cooptat pe langa comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului privind 
Servicii de protect tehnic, documente pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si 
asistenta tehnica a proiectantului acordata pe perioada de executie a lucrarilor 
pentru proiectul Modernizarea, EJicientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat 
Public si Reabilitarea Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 
125574'

Avand in vedere:
- referatul nr.85951/03.12.2020 al Serviciului Achizi{ii Publice;
- dispozi{iile art.126, alin. (3) din Hotararea Guvemului nr.395/2016 privind Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizijiile publice;

- prevederile capitolului III, sec^iunea 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 achizifiile publice;

- dreptul autoritajii contractante de a decide, cu scopul de a sprijini activita{ile de evaluare, 
desemnarea pe langa comisia de evaluare a unor speciali§ti extemi, numiji experji cooptati, 
care desfa§oara activita|i independente sau care svrnt pu§i la dispozifie de catre fumizorii de 
servicii auxiliare achizi^iei;

- contractul de finanjare cu nr. 4205/18.04.2019 privind proiectul Modernizarea, 
EJicientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public si Reabilitarea Instalatiilor 
Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574 avand ca sursa de finanjare Programul 
Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3 - Sprijinirea eficienfei energetice, a 
gestionarii inteligente a energiei §i a utilizarii energiei din surse regenerabile in 
injrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice $i in sectorul locuinfelor, Operafiunea C 
—Iluminat public;

- contractul de servicii cu nr. 86174 semnat in data de 07.10.2019 cu S.C. Devlink Comtech 
Technologies S.R.L. privind prestarea serviciilor de consultants pentru procedurile de 
atribuire a contractelor de achizitie publica pentru proiectul Modernizarea, EJicientizarea, 
Extinderea Sistemului de Iluminat Public si Reabilitarea Instalatiilor Electrice din 
Municipiul Slatina, cod SMIS 125574;

- prevederile art. 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor normative

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
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Art. I. Se completeaza prevederile Art. 2 din Dispozitia nr. 144 din data de 16.11.2020 cu privire la 
desemnare expert cooptat pe langa comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 
privind Servicii de proiect tehnic, documente pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si asistenta 
tehnica a proiectantului acordata pe perioada de executie a lucrarilor pentru proiectul 
Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public si Reabilitarea 
Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS125574 dupa cum urmeaza:

’’Art. 2. Expertul cooptat are atributiile, competenjele si responsabilitajile stabilite prin actele 
normative in vigoare privind achizitiile publice, dupa cum urmeaza:

a) Verifica §i evalueaza propunerile tehnice §i financiare care vor fi depuse la procedura de 
atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect Servicii de proiect tehnic, 
documente pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si asistenta tehnica a proiectantului 
acordata pe perioada de executie a lucrarilor pentru proiectul Modernizarea, 
Eficientizarea, Extinderea Sistemului de Iluminat Public si Reabilitarea Instalatiilor 
Electrice din Municipiul Slatina, cod SMIS 125574;

b) Procedeaza la Intocmirea unor rapoarte de specialitate asupra carora i§i exprima punctul de 
vedere, pe baza propriei expertize pe care o dejin;

c) Presteaza serviciile de asistenta metodologica pe perioada de evaluare a ofertelor, inclusiv 
pentru realizarea fnscrisurilor comisiei de evaluare §i a solicitarilor de clarificari privind 
evaluarea ofertelor tehnice §i financiare, pentru determinarea conformitalii ofertelor cu 
cerintele tehnice §i financiare din caietul de sarcini;

d) va preda rapoartele de specialitate intocmite;
e) este responsabil din punct de vedere profesional pentru acuratejea §i realitatea informa^iilor 

consemnate in cadrul raportului de specialitate;
f) Raportul de specialitate astfel intocmit este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare 

adoptarea deciziilor in cadrul procesului de analiza a ofertelor §i de stabilire a ofertei 
ca§tigatoare;

g) Raportul de specialitate se ata§eaza la raportul procedurii de atribuire §i devine parte a 
dosarului achizifiei publice;

h) Expertul cooptat are obligajia de a pastra confidenjialitatea asupra con^inutului ofertelor, 
precum §i asupra oricaror alte informa^ii prezentate de catre ofertan^i in procedura de 
atribuire. Incalcarea angajamentelor referitoare la confidenfialitate se sanclioneaza conform 
legii;

i) Expertul cooptat are obligajia de a respecta regulile de evitare a conflictului de interese 
prevazute in cap. II secjiunea a 4-a din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;

j) Expertul cooptat are obligajia de a semna pe propria raspundere o declaratie de 
confidentialitate §i impar{ialitate prin care se angajeaza sa respecte prevederile art. 129 din 
HG nr. 395/2016 §i prin care confirma ca nu se afla intr-o situa^ie care implica existen^a 
imui conflict de interese.”

Art. II. Celelalte prevederi ale dispozi^iei nr. 144 din data de 16.11.2020 raman neschimbate.
Art. III. Prezenta dispozi^ie se comunica la:

Institujia Prefectului Judejului Olt;
Primarul Municipiului Slatina;
Serviciul Achizitii Publice;
Persoanele nominalizate la art.l din Dispozitia nr. 144 din data de 16.11.2020.

Consta
Dontrasemneaza,

Secretar General al municipiului Slatina 
Mihai Ion IDITA
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