ROMÂNIA
JUDEŢULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂRE NR. 55/2015

privind aprobarea documenta ieiădeăatribuire,ăaprobareaăaplic riiăproceduriiădeă
atribuire - cerereădeăofert ,ăvariantaăonline pentru atribuirea contractului de
achizitie public ădeăfurnizare „AchiziționareăautogrederăpentruăComuna
Ozun”, precum şiădesemnareaămembrilorăComisieiădeăevaluareăaă
ofertelor şiăaăexpertului cooptat
Consiliul local al Comunei Ozun,ăjude ulăCovasna;
întrunităînăşedin aăpublic ăordinar ădinădataădeă20 iulie 2015;
analizând Expunerea de motive a Primarului comunei laăproiectulădeăhot râre;
având în vedere:
- art.ă 44.,ă alin.ă (1)ă dină Legeaă nr.ă 273/2006ă privindă finan eleă publiceă locale,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;
- art. 126 din Legea administra ieiă publiceă localeă nr.ă 215/2001,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;
- art.ă18ăalină(1)ălit.ăe),ăşiăart.ă124ălit.ăc)ădinăO.U.G.ănr.ă34/2006ăprivindăatribuireaăcontractelorădeă
deăachizi ieăpublic ,ăaăcontractelorădeăconcesiuneălucr riăpubliceăşiăaăcontractelorădeăconcesiuneă
deăservicii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
- art. 71-73.ă dină Hot râreaă Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ieă publicaă dină OUG nr. 34/2006
privindă atribuireaă contracteloră deă achizi ieă publica,ă aă contracteloră deă concesiuneă deă lucr riă
publiceăşiăaăcontractelorădeăconcesiuneădeăserviciiăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. b),ăalin.ă(4)ălit.d),ăalin.ă(9),ăart.ă125,ăart.ă45ăalin.ă1)ăşiăart.ă
115ă alin.ă (1)ă lit.ă b)ă dină Legeaă administra ieiă publiceă localeă nr.ă 215/2001,ă republicat ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare;

HăOăTă ăR ăŞăTăE
Art.1 - Seă aprob ă documenta iaă deă atribuireă aă contractuluiă deă achizi ieă public ă deă
furnizare „Achiziționareă autogrederă pentruă Comunaă Ozun”,ă cuprins ă înă Anexaă nr.ă 1.,ă parteă
integrant ădinăprezentaăhot râre.ă
Art. 2. - Seă aprob ă aplicareaă proceduriiă deă atribuireă – cerereă deă ofert ,ă variantaă online,
pentruă atribuireaă contractuluiă deă achizi ieă public ă deă furnizare „Achiziționare autogreder
pentru Comuna Ozun”.
Art. 3. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului
Achiziționare autogreder pentru Comuna Ozun,ădup ăcumăurmeaz :
Preşedinte:ăKAKAS Emilia, administrator,
Membru: DÁLNOKIăERNŐ, referent,
Secretar: SOLYMOSI Melinda, administrator.
Art. 4. Atribu iileă comisieiă deă evaluareă desemnateă laă art.ă 5ă dină prezentaă Hot râreă suntă
urm toarele:
a)ădeschidereaăofertelorăsi,ădup ăcaz,ăaăaltorădocumenteăcareăînso escăoferta;

b)ă verificareaă îndepliniriiă criteriiloră deă calificareă deă c treă ofertan i/candida i,ă înă cazulă înă careă
acesteaăauăfostăsolicitateăprinădocumenta iaădeăatribuire;
c)ăverificareaăpropunerilorătehniceăprezentateădeăofertan i,ădinăpunctulădeăvedereăalămoduluiăînă
careă acesteaă corespundă cerin eloră minimeă dină caietulă deă sarciniă sauă dină documenta iaă
descriptiv ;
d) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertan i,ădinăpunctulădeăvedereăalăîncadr riiă
înă fondurileă careă potă fiă disponibilizateă pentruă îndeplinireaă contractuluiă deă achizi ieă publicaă
respectiv,ă precumă si,ă dac ă esteă cazul,ă dină punctulă deă vedereă ală încadr riiă acestoraă înă situa iaă
prev zut ălaăart.ă202 din OUG nr.34/2006;
e)ă stabilireaă oferteloră inacceptabileă sauă neconformeă şiă aă motiveloră careă stauă laă bazaă încadr riiă
ofertelor respective în aceasta categorie;
f) stabilirea ofertelor admisibile;
j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prev zută înă documenta iaă deă atribuire,ă şiă
stabilireaăofertei/ofertelorăcâştig toare;
g)ă înă cazuriă justificateă conformă prevederiloră art.ă 209ă dină OUGă nr.34/2006ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăelaborareaăuneiăpropuneriădeăanulareăaăproceduriiădeăatribuire;
h)ăelaborareaăraportuluiăproceduriiădeăatribuire,ăastfelăcumăesteăacestaăprev zutălaăart.ă213.,ăalin.ă
(2)ădinăOUGănr.ă34/2006ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
Art. 5.ă Seă desemneaz ă peă lâng ă comisiaă deă evaluareă numit ă laă art.ă 3. din prezenta
Hot râreăexpertul extern cooptat: BENEDEK János,ăexpertăachizi iiăpublice.
Art. 6. (1) Atribu iile expertului nominalizat la art. 5 dină prezentaă Hot râreă suntă
urm toarele:
a)ăverificareaăşiăevaluareaăpropunerilorătehnice;
b)ăanalizaăsitua ieiăfinanciareăaăofertan ilor/candida ilorăoriăanalizaăfinanciar ăaăefectelorăpeăcareă
le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;
c)ăanalizaăefectelorădeănatur ăjuridic ăpeăcareăleăpotădeterminaăanumiteăelementeăaleăofertei sau
anumite clauze contractuale propuse de ofertant.
(2) Expertul cooptat nu are dreptădeăvot,ăîns ăare obliga iaădeăaăelaboraăunăraportă
deă specialitateă cuă privireă laă aspecteleă tehnice,ă financiareă sauă juridiceă asupraă c rora,ă peă bazaă
expertizeiăpeăcareăde ine,ăîşiăexprim ăpunctulădeăvedere.
(3) Raportul de specialitate este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare
adoptareaădeciziilorăînăcadrulăprocesuluiădeăanalizaăaăofertelorăşiădeăstabilireăaăofertei/oferteloră
câştig toare.ă Raportulă deă specialitateă seă ataşeaz ă laă raportulă deă atribuireă şiă devineă parteă aă
dosaruluiăachizi ieiăpublice.
Art. 7. Cuăaducereălaăîndeplinireăaăprezenteiăhot râriăseăîns rcineaz ădomnulăprimarăală
comuneiăOzun,ăjude ulăCovasna șiăpersoaneleădesemnateărinăart.3ășiă5ădinăprezenta.
Ozun, la 20 iulie 2015.
PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Havesch Sarolta
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1 ex. proiect

,

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecilia

