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JUDETUL ARGES
COMUNA COSESTI

DrsPozrTIA NR.s
pentru cooptarea unui expert tehnic privind realizarca procedurii de achizilie publicd - procedura

simplificata a contractului de servicii de proiectare si executie de lucrari "Asfoltare drum local Dealul
Cosestilor * drum local Cosesti Deal, L=L000 m, in comuna Cosesti, Jud. Arges'1 conform comenzii

nr.324118.01.2021

Primarul comunei Cosesti, judetul Arge;
Yazand nota justificativa nr. 323118.01.2021 intocmita de compartimentul achizitii publice din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Cosesti.

Avdnd in vedere prevederile:

- Legea nr.9812016 - privind achizitiile publice;

- HG nr.39512016 - pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.9812016 privind

achizitiile publice publicat ain Monitoriul Oficial 423 din 6 iulie 2016 - in temeiul dispozitiilor art.l26 -

131.

- Legea nr.50012002, actualizatd" privind finan[ele publice,

- Legea nr.27312006, actualizata, privind finantele publice locale,

Dispozitia nr.249117.09.2020 pentru realizarea procedurii de achizitie publica procedura

simplificata pentru obiectivul: "Asfaltare drum local Dealul Cosestilor+drum local Co$e$ti Deal,

L:1000 m Comuna Cogegti, JudetulArgeg";
in temeiul art.196 alin. (1) lit. b) qi art.243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 5712019 privind Codul

Administrativ, cu modific[rile gi completlrile ulterioare

DISPUNE:

Art. 1 Se aprob[ completarea Dispozitiei nr. 249117.09.2020 privind constituirea Comisiei de

evaluare a ofertelor. pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare si executie lucrari aferente

obiectivului: "Asfaltare drum local Dealul Cosestilor * drum local Cosesti Deal, L=1000 m, in
comunu Cosesti, Jud. Arges", prin cooptarea doamnei Fagas Mihaela, in calitate de expert tehnic.

Art.2 Expe(ul cooptat va avea atribu[ii si responsabilitati in analiza si verificarea conformitatii
propunerilor tehnice in raport de prevederile caietului de sarcini si legislafia in materia achiziliilor
publice.

Art.2 (l) Expertul cooptat va elabora ori de cdte ori este nevoie un raport de specialitate cu

privire la aspectele tehnice asupra c[rora igi va exprima punctul de vedere, pt..baza propriei expertize pe

care o deline.

Art.2 (2) Atributiile specifice ale expertuluicooptat sunt urmatoarele:

a) analizapropunerilor tehnice din cadrul ofertelor primite in cadrul procedurii.

b) intocmirea raportului de specialitate, care va cuprinde verificarea conformititrii propunerilor

tehnice depuse de ofertanli din punct de vedere al conformitifii cerintelor solicitate prin documenta(ia de

. atribuire, inclusiv caietul de sarcini. Raportul astfel intocmit va fi inaintat autoritatii contractante si va

facilita luarea deciziei de atribuire de cdtre comisia de evaluare.
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c) asistarea comisiei

tehnice pe care le imPlicS;

pe durata evaluarii ofertelor si consilierea cu privire la toate aspectele

d) colaborarea cu membri comisiei de evaluare privind toate aspectele comune din cadrul

procedurii de atribuire;

Art.2 (3) Expertul tehnic cooptat este responsabil din punct de vedere profesional pentru

acuratetea gi realitatea informaliilor consemnate in cadrul raportului de specialitate'

Art.2 (4) Expertul cooptat isi va desfasura activitatea la sediul autoritatii contractante sau la

sediul propriu, cu conditia pastrarii confidentialitatii asupra continutului ofertelor, precum si asupra

oricaror alte informatii prezentate de ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului

acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale'

Art.3. Expertul cooptat va semna pe propria r[spundere o declaralie de confiden(ialitate si

impa(ialitate.
Art.4. Experlul cooptat nu are drept de vot in procesul de evaluare a ofertelor'

Art.S. prezenta dispozitie va fi comunicatl Institutiei Prefectului judetului Arge$, membrilor

comisiei de evaluare constituite gi tuturor factorilor interesati, dupd caz,ptin grija secretarului comunei

Cosesti, j udetul Arge;.

PRIMAR,
PANA NICOLA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Data: 18.01.2021

SECRETAR GENERAL'
ADRIA}' MAZILESCU
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COMUNA COSESTI
Nr.323/18.01.2021

Aprob,
PRIMAR

PANA NICOI,AII

VIR.I (',NOTA JUSTIFICATIVA

! Obiectul achizitiei nublice: cooptarea unui expert tehnic care sa asigure evaluarea ofertelor depuse in
cadrul procedurii de achizitie publica in raport de prevederile documentatiei de atribuire pentru investitia:
"Asfoltare drum local Dealul Coqe;tilor+drum locol CoEeEti Deol, L:1000 m Comuna CoEeqti, Jude(ul
Arge;".

II. Baza leeali:
- LEGE nr. 98/2016 din 19 mai2016 privirid achiziliile publice, cu modificari si completari;
- HOTARARE nr. 39512016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de.aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 9812016
privind achiziliile publice, cu modificari si completari,

III. Justificarea achizitiei:
Av6nd in vedere :

- prevederile art.43, alin (l) din H.G. nr.39512016: "Autoritatea contractanti are dreptul de a achiziliona
direct produse, servicii sau lucrdri, in mSsura in care valoarea estimati a achiziliei, lZrd TVA, este mai micd
dec6t pragurile valorice prevdzute la art.7 alin. (5) din Lege".

- prevederile art.43, alin (3) din H.G. nr.39512016: "Prin exceptie de la alin. (l), in cazulin care valoarea
estimatd a achiziliei este mai mici de:

a) 100.000 lei pentru produse gi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrdri, autoritatea contractantd
poate achiziliona direct, fdrd, a utiliza catalogul electronic sau anunlul prealabil, prin consultarea a minimum trei
candidali;

b) 70.000 de lei, autoritatea contractanti poate achiziJiona direct pebaza unei singure oferte;
c) 4,500 lei, autoritatea contractantd are dreptul de a pldti direct, pe baza angajamentului legal, fard

acceptarea prealabild a unei oferte".
' IV. Cod CPV: 98300000-6 - Servicii diverse.

V. Estimarea achizitiei publice: 4.500 lei fard TVA.
VI. Modalitatea de achizitie publicd: Achizilie directd in conformitate cu prevederile aft.43, alin.(3),

lit.c, din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice.
Avand in vedere derularea procedurii de achizitie publica pentru obiectivul "Asfaltare drum local

Dealul Co;eEtilor+drum local CoqeEti Deol, L=1000 m Comuna CoEeEti, Jude(ul Argeq" si tinand cont ca in
cadrul primariei Cosesti nu exista un compartiment cu personal specializat care sa poata asigura in bune conditii
si cu eficienta maxima organizarea procedurilor de achizitie publica necesare derularii contractului, este necesar
a se contracta un expert tehnic cooptat care sa asigure legalitatea procedurilor de evaluare privind achizitiile
publice precum si conformitatea ofertelor cu prevederile documentatiei de atribuire din punct de vedere al
respectarii legislatiei in vigoare.

Necesitatea si oportunitatea serviciilor sunt evidente, pentru a asigura evaluarea ofertelor depuse in
cadrul procedurii de achizitie publica in raport de prevederile documentatiei de atribuire.

Astfel, expertul cooptat va avea atribuJii si responsabilitati in analiza si verificarea conformitatii
propunerilor tehnice in raport de prevederile caietului de sarcini si legislalia in materia achiziliilor publice.

Lu6nd in considerare cele prezentate mai sus, v[ rog sd aprobati cooptarea unui expert tehnic care sa

asigure evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie publica in raport de prevederile

documentatiei de atribuire pentru investitia: "Asfaltare drum locul Dealul Coqeqtilor+drum local Coqe;ti Deul,
L:l000 m Comuna Co;e;ti, tude(ut ArgeE", prin procedura ,,cumpdrure directd', in afara catalogului SEAP,
conform art. 43 alin. (3), lit.c din H.G nr. 39512016 din 2 iunie 2016.

Yizat,
t


