ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
C O M U N A CUPŞENI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CUPŞENI
H O T Ă R Â R E A nr.
din data de 08.05.2012

Privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de
evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru contractul
de execuţie lucrări aferent proiectului :„Reabilitarea
şi modernizarea
infrastructurii rutiere forestiere din comuna Cupşeni, judeţul Maramureş"

Consiliul Local al Comunei C U P Ş E N I , judeţul M A R A M U R E Ş , întrunit în şedinţa ordinară
in data de 08.05.2012.
Având în vedere:
Expunerea de motive întocmită de primarul comunei, privind aprobarea documentaţiei de
atribuire şi numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pentru
contractul de execuţie lucrări aferent proiectului :„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii
rutiere forestiere din comuna Cupşeni, judeţul M a r a m u r e ş "
Contractul de finanţare nr. C125b011162600007/28.02.2012, încheiat intre A P D R P si
Comuna C U P Ş E N I ;
•f N o t a justificativa nr. 1576 / 08.05.2012 privind justificarea valorii estimate;
S N o t a justificativa nr. 1577 / 08.05.2012 privind alegerea procedurii de atribuire;
S N o t a justificativa nr. 1578 / 08.05.2012 privind justificarea criteriilor de calificare;
•S N o t a justificativa nr. 1579 / 08.05.2012 privind stabilirea ponderii factorilor de evaluare
S N o t a justificativa nr. 1580 / 08.05.2012 privind necesitatea cooptării de experţi pe langa
comisia de evaluare a ofertelor pentru adjudecarea in urma licitaţiei a contractului de
achiziţie proiectare si execuţie lucrări
S Caietul de sarcini constând in studiile de caietului de sarcini cu listele de cantităţi si
anexele aferent obiectivului al proiectului a căror finanţare a fost obţinută prin
Contractul de finanţare nr. C125b011162600007/28.02.2012, incheiat intre A P D R P si
Comuna C U P Ş E N I ;
•S prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
S prevederile Hotărârii de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificările şi completările ulterioare,
•S In temeiul prevederilor art. 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publica locala republicata;
S

HOTĂRĂŞTE
Art.l. Se aprobă documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică de execuţie
lucrări

pentru

proiectul

integrat

„Reabilitarea

şi

modernizarea

infrastructurii

rutiere

forestiere din comuna C U P Ş E N I , judeţul M a r a m u r e ş " .
Art. 2. Se numeşte comisia pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractului de
achiziţie pentru execuţie lucrări aferent proiectului integrat „Reabilitarea
şi modernizarea
infrastructurii rutiere forestiere din comuna C U P Ş E N I , judeţul Maramureş", în următoarea
componenţă:
Preşedinte:
- Dragomir Constantin Laurenţiu
Membru:
- Hereş Ioan - Casier
Secretar:
- Filip Mărioara - Inspector

- Viceprimar

Membri de rezervă:
- Buda Ioan - Consilier Local
- Filip Ioan - Consilier Local
Experţi externi cooptaţi:
Ing. Pop Elena Eva - expert tehnic cooptat
Ec. Dimokos Zoltan - expert financiar cooptat
Av. Lazea Cosmin - expert juridic cooptat

Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii:
•f deschide ofertele şi documentele care însoţesc oferta;
•S verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi;
S realizează selecţia candidaţilor;
•S verifică propunerile tehnice prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al modului în care
acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini;
•S verifică propunerile financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în
fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică
respectiv, precum şi dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situaţia
prevăzută la art. 202 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările
ulterioare;
•S stabileşte ofertele inacceptabile sau neconforme şi motivele care stau la baza încadrării
ofertelor respective în această categorie;
S stabileşte ofertele admisibile;
•S aplică criteriile de atribuire astfel cum au fost stabilite în documentaţia de atribuire şi
stabileşte oferta câştigătoare;
•S în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006, modificată şi completată, elaborează propuneri de anulare a procedurii de
atribuire;
•S elaborează raportul procedurii de atribuire astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 alin.
(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările
•S şi completările ulterioare.

Atribuţiile si responsabilităţile experţilor externi cooptaţi vor fi următoarele:
•S in cazul expertului tehnic cooptat - verificarea si evaluarea propunerilor tehnice;
S in cazul expertului financiar cooptat - analiza situaţiei financiare a ofertanţilor si analiza
financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze
contractuale propuse de ofertanţi;
•f in cazul expertului juridic cooptat - analiza efectelor de natura juridică pe care le pot
determina anumite elemente ale ofertei si anumite clauze contractuale propuse de ofertanţi.

