ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 17 / 2017
privind aprobarea documentaţiei de atribuire, a aplicării procedurii de atribuire –
procedură simplificată pentru atribuirea contractului de achizitie publică de servicii de
proiectare tehnică pentru obiectivul „ Reţea de canalizare menajeră în Comuna Valea
Crişului, Sat Valea Crişului – judeţul Covasna”, precum şi desemnarea membrilor
Comisiei de evaluare a ofertelor

Consiliul local al Comunei Valea Crișului, judeţul Covasna;
întrunit în şedinţa publică extraordinară din data de 10.05.2017;
analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Valea Crișului la proiectul de
hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire, a aplicării procedurii de atribuire –
procedură simplificată pentru atribuirea contractului de achizitie publică de servicii de
proiectare tehnică pentru obiectivul „ Reţea de canalizare menajeră în Comuna Valea Crişului,
Sat Valea Crişului – judeţul Covasna”, precum şi desemnarea membrilor Comisiei de evaluare
a ofertelor
având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului financiar - impozite şi
taxe, avizul de legalitate al secretarului comunei Valea Crișului,
În conformitate cu prevederile:
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art 7 alin (1) lit ”a”, art 68 lit ”i” și art 113 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu
modificările și completările ulterioare
- art 17 alin (4) lit ”b”, art 101-105 și art 126-141 din HGR 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
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.d), alin. (9), art. 125, art. 45 alin. 1) şi art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă RĂ Ş T E:
Art.1 - Se aprobă documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică de
servicii de proiectare tehnică pentru obiectivul de investiţie „Reţea de canalizare menajeră în
Comuna Valea Crişului, Sat Valea Crişului – judeţul Covasna”, cuprinsă în Anexa nr. 1., parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aprobă aplicarea procedurii de atribuire – procedură simplificată într-o
singură etapă, pentru atribuirea contractului de achizitie publică de servicii de proiectare
tehnică pentru obiectivul „Reţea de canalizare menajeră în Comuna Valea Crişului, Sat Valea
Crişului – judeţul Covasna”.

Art. 3. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică de servicii de proiectare tehnică pentru obiectivul „Reţea de canalizare
menajeră în Comuna Valea Crişului, Sat Valea Crişului – judeţul Covasna” după cum
urmează:
Preşedinte:
KARÁCSONY László, viceprimarul comunei Valea Crișului
Membri:
SZILÁGYI Zsolt – consilier – Primăria comunei Valea Crișului
BENCZE Ildiko, consilier – Primăria comunei Valea Crișului
Membru de rezervă: LÁSZLÓ Réka-Klára, referent – Primăria comunei Valea Crișului
Art. 4. Atribuţiile comisiei de evaluare desemnate la art. 3 din prezenta Hotărâre sunt
următoarele:
a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi;
c) realizarea selecţiei candidaţilor, dacă este cazul;
d) desfăşurarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de
dialog competitiv;
e) desfăşurarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de
negociere;
f) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului
de sarcini;
g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de
atribuire, dacă este cazul;
h) 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. 210 din
Lege;
i) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării
solicitărilor de participare şi/sau ofertelor;
j) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor care stau la baza
încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;
k) stabilirea ofertelor admisibile;
l) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut
în fişa de date a achiziţiei;
m) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de
anulare a procedurii;
n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a rapoartelor intermediare
aferente fiecărei etape în cazul procedurilor cu mai multe etape şi a raportului procedurii de
atribuire.
Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Comisia de
evaluare a ofertelor desemnată potrivit art 3 din prezenta hotărâre.
Valea Crişului, la 10.05.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYES GYULA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PANAITE ANA-DIANA

