
ROMAN IA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA LUNCA ILVEI 
PRIMAR 

DISPOZIŢIE 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achizi!ie 

publică execu!ie lucrări pentru obiectivul„ Poduri in comuna Lunca l lvei , judetul Bistrita-Nasaud„ 

Primarul Comunei Lunca llvei, judeţul Bistrita-Nasaud 
Având în vedere 

- referatul nr. 3433 din 23.05.2018 întocmit de d-na Matei Iulia- Verginia , responsabil achizitii publice în
cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Lunca llvei ;
- Strategia de contractare nr. 2727 din 25.04.2018;
- prevederile Contractului de finanţare nr. 2332 din 02.11.2017 având ca obiect:,, Poduri in comuna
Lunca l lvei , judetul Bistr ita-Nasaud„
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 9 din 16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Comunei Lunca llvei, pe anul 2018 ;
- prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice ;
ln temeiul art. 63 şi art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

DISPUNE: 

Art. 1 Se numeste Comisia de evaluare a ofertelor prin procedura simplificata - lntr-o singura etapa 
on-line, pentru atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul „ Poduri in comuna Lunca llvei, judetul 
Bistrita-Nasaud,, - cod CPV 45221110-6- Lucrari de constructii de poduri (Rev.2), cu o valoare estimată 
de 1.508.470 lei fără TVA, echivalentul a 334.027,90 euro, fara TVA la cursul de schimb al BNR din 
28.02.2017, 1 euro = 4,5160 lei, in urmatoarea componenta:. 

- Griga Claudia , secretar al comunei Lunca llvei - preşedinte;
- Vartic Silvia, responsabil urbanism - membru ;
- Matei Iulia- Verginia , responsabil achizitii publice -membru ;
- Sas Simona ,inspector de specialitate la Primaria Lunca llvei - membru de rezervă
Art. 2 Comisia constituită la art. 1 are următoarele atribuţii:

a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi;
c) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de sarcini;
d) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă este cazul;
e) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea conformităţii cu propunerile
tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea
contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea încadrării acestora în
situaţia prevăzută la art. 21 O din Lege;
f) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării ofertelor;
g) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării acestora în
fiecare din aceste categorii;
h) stabilirea ofertelor admisibile;
i) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în fişa de date a
achiziţiei;
j) stabilirea ofertei câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;
k) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe şi a raportului procedurii de atribuire.

Art. 3 (1) Se desemnează ca experţi externi cooptaţi, fără drept de vot, pe lângă Comisia de 
evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, având ca obiect execuţie lucrări 
pentru contractul:" Poduri in comuna Lunca llvei, judetul Bistrita-Nasaud", următorii: 

- Av. Seretan Marilena - expert extern cooptat - expertiza aprofundata in domeniul achizitiilor
publice; 

- ing. Sandu Gabriela Angela - expert extern cooptat - expertiza tehnica si financiara.
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