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DISPOZIJIE

Referitor la: desemnare experfi cooptaji pe langa comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractelor de achizifie publica din cadrul procedurii de atribuire Servicii de 
introducere instrumente electronice in cadrul proiectului eSlatina — Protect de 
simplificare a procedurilor de introducerea de instrumente electronice pentru 
cetafenii Municipiului Slatina

Avand in vedere:
- referatul nr.7120/25.01.2021 al Serviciului Achizi^ii Publice;
- dispozifiile art.126, alin. (3) din HotSrarea 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, secjiunea 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 achizijiile 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 cooptaji, care 
desfa§oara activitaji independente sau care simt pu§i la dispozijie de catre fumizorii de servicii 
auxiliare achizi^iei;

- contractul de finanfare cu nr. 297/13.12.2018 privind proiectul eSlatina — Proiect de 
simplificare a procedurilor de introducerea de instrumente electronice pentru cetatenii 
Municipiului Slatina, cod SMIS126174 avand ca sursa de finanfare Programul Operafional 
Capacitatea Administrativei;

- ' contractul de servicii cu nr. 33479 semnat in data de 19.04.2019 cu S.C. SMART MIND
SOLUTIONS S.R.L. privind prestarea serviciilor de consultant in domeniul achizijiilor 
pentru atribuire a contractelor de achizijie publica din cadrul procedurii de atribuire Servicii 
de introducere instrumente electronice in cadrul proiectului eSlatina — Proiect de 
simplificare a procedurilor de introducerea de instrumente electronice pentru cetafenii 
Municipiului Slatina;

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

in temeiul dispozijiilor art.196 alin. (1) litera b) din Ordonanfa de Urgent a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ,
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Art. 1. Se desemneaza experfi cooptaji pe langS. comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractelor de achizijie publica din cadrul procedurii de atribuire Servicii de introducere 
instrumente electronice in cadrul proiectului eSlatina - Proiect de simplificare a procedurilor de 
introducerea de instrumente electronice pentru cetafenii Municipiului Slatina, din partea 
operatorului economic S.C. SMART MIND SOLUTIONS S.R.L., urmatoarele persoane:

- domnul Adrian Constantin
- domnul Daniel Raufa

Art. 2. Experjii cooptafi au atribujiile, competence §i responsabilitajile stabilite prin actele 
normative in vigoare privind achizi^iile publice, dupa cum urmeaza:

a) Verifica §i evalueaza propunerile tehnice §i financiare care vor fi depuse la procedura de 
atribuire a contractelor de achizijie publica din cadrul procedurii de atribuire Servicii de 
introducere instrumente electronice in cadrul proiectului eSlatina — Proiect de 
simplificare a procedurilor de introducerea de instrumente electronice pentru cetafenii 
Municipiului Slatina;

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 asistenja metodologica pe perioada de evaluare a ofertelor, inclusiv 
pentru realizarea inscrisurilor comisiei de evaluare §i a solicitarilor de clarificari privind 
evaluarea ofertelor tehnice §i financiare, pentru determinarea conformitajii ofertelor cu 
cerinjele tehnice §i financiare din caietul de sarcini;

d) vor preda rapoartele de specialitate intocmite;
e) sunt responsabili din punct de vedere profesional pentru acuratejea §i realitatea informajiilor 

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 achizijiei publice;

h) Experjii cooptafi au obligajia de a pastra confidenlialitatea asupra confinutului ofertelor, 
precum §i asupra oricSror alte informa|ii prezentate de catre ofertanli in procedura de atribuire. 
Inc&lcarea angajamentelor referitoare la confidenfialitate se sancfioneaza conform legii.;

i) Experjii cooptali au obligafia de a respecta regulile de evitare a conflictului de interese 
prevazute in cap. II secjiunea a 4-a din Legea nr.98/2016 privind achizi|iile publice;

j) Experjii coopta^i au obligafia de a semna pe propria raspvmdere o declarajie de 
confiden|ialitate §i imparjialitate prin care se angajeaza sa respecte prevederile art. 129 din 
HG nr. 395/2016 §i prin care confirma ca nu se afia intr-o situate care implica existenfa unui 
conflict de interese.

Art.3. Persoanele nominalizate la art.l va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozi|ii.
Art.4. Orice dispozijie contrarS i§i inceteaza aplicabilitatea.
Art.5. Prezenta dispozifie se comunica la:

Institulia Prefectului Judepilui Olt;
Primarul Municipiului Slatina;
Serviciul Achizi^ii Publice;
Persoanele nominalizate la art. 1.
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