ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 42/2019
privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de lucrări pentru investiția
„Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) –
Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna”, aprobarea aplicării procedurii simplificate,
varianta online, precum si desemnarea Comisiei de evaluare si a experților cooptați
Consiliul Local al Comunei Ozun, judeţul Covasna,
întrunit în şedinţă publică extraordinară din data de 16 mai 2019;
analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei OZUN la proiectul de hotărâre
privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de servicii de proiectare si asistenta
tehnica din partea proiectantului pentru investitia „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna”, aprobarea aplicarii procedurii
simplificate, varianta online, precum si desemnarea Comisiei de evaluare si a expertilor cooptati.;
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar - impozite şi taxe;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
OZUN;
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) și art. 71-75 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,
- art. 126-131 din HG 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,
- HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului
național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și
de la bugetul de stat,
- prevederile Contractului de finanțare nr. 2497/22.03.2018. – 3248/03.04.2018. încheiat
între MDRAPFE și UAT Ozun,
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;
HOTĂRĂȘ TE:
Art.1. Se aprobă documentația de atribuire a contractului de lucrări pentru investiția
„Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26),
judeţul Covasna”, cuprinsă în Anexa nr. 1., parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă aplicarea procedurii de atribuire – procedură simplificată, varianta
online, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări pentru investiția „Modernizare
drum comunal DC16 Km 0+000 - 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul
Covasna”.
Art. 3. Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de
achiziţie publică de lucrări pentru investiția „Modernizare drum comunal DC16 Km 0+000 6+800, Ozun (DJ 103B) – Măgheruş (DC 26), judeţul Covasna”, după cum urmează:
Preşedinte: SOLYMOSI Melinda, consilier in cadrul Primăriei Ozun
Membri:
KAKAS Emilia, consilier in cadrul Primăriei Ozun

BORDÁS Dalma, referent in cadrul Primăriei Ozun
Membru de rezervă: DANKÓ Éva, consilier în cadrul Primăriei Ozun.
Art. 4. Atribuţiile comisiei de evaluare desemnate la art. 5 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) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de sarcini;
d) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire;
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. 210 din Legea 98/2016;
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. 5. Se desemnează pe lângă comisia de evaluare numită la art. 3. din prezenta Hotărâre
următorii experți externi cooptați:
- Benedek János, expert achiziţii publice.
- Simon Csaba, expert tehnic.
Art. 6. (1) Atribuțiile experților cooptați, desemnați la art. 5 din prezenta Hotărâre sunt
următoarele:
a) dl Simon Csaba:
1) analiza propunerilor tehnice
2) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina
anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;
b) dl Benedek Janos:
1) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau
anumite clauze contractuale propuse de ofertant.
(2) Expertul cooptat nu are drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă în
îndeplinirea atribuţiilor ce il revine potrivit legii şi a mandatului primit în baza deciziei de
desemnare, precum şi a competenţelor personale, acesta procedează la întocmirea unor rapoarte de
specialitate asupra cărora îşi exprimă punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o deţine.
(3) Expertul cooptat este responsabil din punct de vedere profesional pentru
acurateţea şi realitatea informaţiilor consemnate în cadrul raportului de specialitate.
(4) Raportul de specialitate este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea
deciziilor în cadrul procesului de analiză a solicitărilor de participare/ofertelor şi de stabilire a
ofertei/ofertelor câştigătoare.
Art. 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii se însărcinează Primarul Comunei
Ozun şi Biroul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe.
Ozun, la 16 mai 2019.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINTĂ,
Molnár András

Difuzare:
- 1 ex. Primar
- 1 ex. A.F.I.R.
- 1 ex. Biroul financiar contabil
- 1 ex. Inst. Prefectului

Contrasemnează:
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

