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PRIMĂRIA  COMUNEI  BOD 
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015 

tel: +40 268283099   fax: +40 268283190 

contact@primariabod.ro      www.primariabod.ro  

 

din 14.08.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.184 

privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție de servicii de 
proiectare și execuție branșamente electrice în vederea realizării obiectivelor de investiții “Construire,, 

extindere, reabilitare și modernizare rețea de canalizare în Comuna Bod-județul Brașov” și respectiv “Sistem 
de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, comuna Bod județul Brașov”, 

prin procedura simplificată    
 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr.18252/06.08.2019, întocmit de ,Răzvan -Petru Marmandiu, 

Compartimentul Achiziții -Publice; 

▪ Anunțul de participare publicat în SEAP și identificat cu nr. SCN1072882/06.08.2020 care prevede 
la Secțiunea “IV Procedura”, punctul IV.2.2) Termen limit[ pentru primirea ofertelor sau a cererilor 

de participare: 17.08.2020 ora 15:00. 

▪ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind. achizitiile publice  și prevederile HG 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 

și completările ulterioare.  
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit .b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se constituie comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului “Construire,, extindere, reabilitare și 
modernizare rețea de canalizare în Comuna Bod-județul Brașov” și respectiv “Sistem de canalizare și tratare 

a apelor uzate în Bod Colonie, comuna Bod județul Brașov”,prin procedura simplificată , astfel: 

a) Președinte –Administrator Public Flavius GORGAN  

b) Secretar – Șef Serviciu Elena-Maria FODOR     

c) Membru – Secretar General Daniela-Laura AXENIE  

Art.2 Comisia își va desfășura activitatea începând cu data de 17.08.2020, având următoarele atribuții: 
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; 
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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; 
) 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.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează comisia menționată la art.1 și 
Compartimentul Achiziții-Investiții - Biroul Economic.   

 

 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 
 


