ROMANIA
JUDEŢUL sIBIU
PRIMARIA coM UN EI TILIşCA

ozI

DIs P
Ţ I A nr. Lt2l2ot7
privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru întocmire 'DALI'
pentru Reabilitare străzi din Comuna Tilişca şi satele afiliate, judetul Sibiu şi
Consolidare pod peste pârâul Tiliscuţa (str Vale, nr 384) înComuna Tilişca,
Judetul Sibiu
Vasile Cîmpean, Primarul Comunei Tilişca,
Având învedere Lista obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora
pentru finantarea PNDL (PNDL II) înperioada 20t7-2020/ precum şi adresa
MDRAP nr 89737l20I7 privind necesitatea finalizării documentatiilor depuse
pentru^obţinerea finanţării prin PNDL II,
In conformitate cu prevederile
aĺt. 9812016 privind achiziţiile publice,
aft 126, art I27 şi art 128 din HG nr 39512016 pentru aprobarea Normelor
atribuirea
prevederilor referitoare
metodologice de aplicare
contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr 98/2016
privind achiziţiile publice,
Întemeiul aft. 63 alin (1) lit d) coroborat cu alin (5) lit a) şi lit h)' art. 68 şi
aft. 115 alin (1) lit a) din Legea nr.2L5l2001 privind administraţia publică locală,
republicatä, cu modificările şi completärile ulterioare'

-

:

la

a

DISPUNE:
Aft. 1 : Se constituie Comisia de evaluare a ofeftelor învederea atribuiri
contractelor de achiziţie publică având ca obiecte întocmire "DALI" pentru

Reabilitare străzi din Comuna Tilişca şi satele afiliate, judetul Sibiu si Consolidare
pod peste pârâul Tiliscuţa (str Vale, nr 3B4) înComuna Tilişca, Judeţul Sibiu în
următoarea componenţă
Preşedinte cu drept de vot ,
GREAVU DUMITRU - Viceprimarul Comunei Tilişca
Membrii
MORAR MARIA, Secretarul Comunei Tilişca'
ZEICU NICOLAE NICODIM , InPector
AÍt 2. Se desemneazä ca expeft cooptat , färädrept de vot, pe lângă
comisia de evaluare a ofeftelor pentru atribuirea contractului de achizitie publică
:

:

dl

MARTON DANIEL, conform contractului

de servicii nr Ż9l20I7

următoarele atribuţii
a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice,
:

cu

b) analiza situaţiei financiare a ofeľtanţilor ori analiza financiară a efectelor
pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze

contractuale propuse de ofertant,
c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite
elemente ale ofeftei sau anumite clauze contractuale propuse de ofeftant,
d) elaborarea unui raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice,
financiare sau juridice asupra cărora, pe baza expertizei pe care o detin,
îsiexprimă punctul de vedere,
e) obligatia de a păstra confidenţialitatea asurpa conţinutului ofeftelor,
precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi, a
căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja
'
proprietatea intelectuală sau secretele comerciale
Đ respectarea regulilor de evitare a conflictelor de interese, astfel cum sunt
prevăzute la Secţiunea IV- Reguli de evitare a conflictelor de interese,
din
Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice,
g) obligaţia de a Semna pe propria răspundere declaraţia de confidentialitate
si impartialitate,
Aft 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredintează persoanele
nominalizate la art 1 si 2 care Vor îndepliniatributiile cuprinse înHG nr 395/2016.

,

Tilişca la 13 septembrie 2017

PRIMAR,

VASILE
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Contrasemnează,
Secretar : MARIA MO

