RoMAruln
JUDETUL COVASNA

coMUNEt eATnNt
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA NR. sz lzotg

privind aprobarea documentaliei de atribuire a contractului de lucriri pentru ,,Consolidare,
refunctionalizare si extindere Scoala ,,Mathe Janos" din localitatea Herculian", precum
aprobarea aplicirii procedurii simplificate, varianta online gi desemnarea Comisiei de evaluare
gi a experlilor cooptali

-

I

Consiliul local al comunei Bdfani, judelul Covasna
intrunit in gedinla ordinari publici ordinarb din luna noiembrie 2019,
Analiz6nd :
referatul de aprobare gi proiectul de hoti16re privind aprobarea documentaliei de
atribuire a contractului de lucrbri pentru ,,Consolidare, refunctionalizare si extindere Scoalo
,,Mothe Jonos" din localitateo Herculian", aprobarea aplicdrii procedurii simplificate, varianta
online, precum pi desemnarea Comisiei de evaluare gi a experlilor cooptali
Raportul de specialitate al Compartimentului financiar - impozite gi taxe;
Avizul al Comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati econemico financiare,
administrarea domeniului public si privatal comunei si Comisia de specialitate pentru amenajarea
teritoriului , urbanism, protectia mediului , turism , juridicd gi de disciplind din cadrul Consiliului
Local al Comunei BATANI
- Hoti16rea Consiliului Local nr.22l2Ot9 privind aprobarea bugetului local pentru anul
2019, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;
- strategia anualS pentru achiziliile publice pentru anul 2019, respectiv programul anual al
achiziliilor publice pentru anul 2019;
- Hotd16rea Consiliului Local nr. 1.612017 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru investilia ,,Consolidore, refunctionalizare si extindere Scoolo ,,Mathe Jonos"
di n locolitoteo Herculion", -faza DALI,
in baza prevederilor :
- art.44, alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finan!ele publice locale, cu modificirile gi
com pletSrile u lterioare,
- art, 3 alin, (1) litera m) , art.7, alin, (2) 9i art. 113 din Legea 981201,6 privind achiziliile
publice, cu modificbrile gi completirile ulterioare,
- HG.907 /20L6 privind etapele de elaborare 5i continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
cu modificirile gi completdrile ulterioare;
- art. L26 - 131 din H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicS/acordului-cadru din Legea
nr.98/201,6 privind achizi{iile publice, cu modificirile gi completbrile ulterioare,
- luind in considerare avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local B5!ani 9i
raportul compartimentului de resort din cadrul primariei comunei B5!ani,
in temeiul art.I29 alin.(2) lit, b), alin. (4) lit.d), alin. (14), gi art.L96, alin. (1), din OUG nr.
57 /2019 privind Codul Administrativ,

HorAnA5re:

Art"t" Se aprobb documentatia de atribuire a contractului de achizitie publicd de lucriri
pentru ,,Consolidore, ref unctionolizore si extindere Scoola ,,Mothe Janos" din localitateo
Herculion" conform anexei care face parte integranti din prezenta hotbrdre.

JA)

{t
Art.2" Se aprobd procedura de atribuire "procedurb simplificatS", varianta online, pentru
atribuirea contractului de achizitie publici de lucrdri ,,Consolidore, refunctionolizare si extindere
Scoolo ,,Mathe Jonos" din locolitstea Herculion.

Art.3, Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de
achizitie publicd de lucrdri pentru ,,Consolidare, refunctionolizore si extindere Scoola ,,Mathe
Jqnos" din localitotea Herculian, dupd cum urmeaz5:

Pregedinte:

VINCZI Rozdlia, referent in cadrul Primiriei BATANI
Membri:
LAKATOS levente Lajos, referent in cadrul Primiriei BATANI
TOKOS L1szl6, referent in cadrul Primiriei BATANI
Membru de rezervS: OnX Veronka, secretarin cadrul Primiriei gATnNt

Art.4. Atributiile comisiei de evaluare

desemnate la

art.3 din prezenta hotirAre

sunt

urmbtoarele:
a) deschiderea ofertelor gi, dupi caz, a altor documente care insolesc oferta;
b) verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de citre ofertanli/candida!i;

c) verificarea conformititii propunerilor tehnice ale ofertanlilor cu prevederile caietului
sa

de

rcin i;

d) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanlilor in conformitate cu criteriile de atribuire;
e) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertan!i, inclusiv verificarea conformitSlii cu
propunerile tehnice, verificarea aritmeticS, verificarea incadrSrii in fondurile care pot fi
disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizi!ie publici respectiv, precum gi, daci
este cazul, verificarea incadririi acestora in situalia previzuti la art. 210 din Legea 98/20L6;
f) elaborarea solicitirilor de clarificdri gi/sau completiri necesarein vederea evaludrii ofertelor;
g) stabilirea ofertelor inacceptabile gi/sau neconforme gi a motivelor care stau la baza incadrdrii
acestora in fiecare din aceste categorii;
h) stabilirea ofertelor admisibile;
i) aplicarea criteriului de atribuire 5i a factorilor de evaluare, astfel cum a fost previzut,in figa de
date a achizitiei;
j) stabilirea ofertei cS5tigdtoare sau, dupd caz, formularea propunerii de anulare a procedurii;
k) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecdrei gedinle 5i a raportului procedurii de atribuire,

Art. 5. Se desemneazi pe l5ng5 comisia de evaluare numitb la art, 3. din prezenta
hotdrAre urmitorii experli externi cooptali:
-BENEDEKJdnos, expert extern cooptat din partea furnizorului de servicii de achizitie
Sepsi Consult SRL.
-Kis Hunor , expert extern cooptat, diriginte de santier

Art. 6" (1) Atributiile dlui BENEDEK Jdnos sunt urmitoarele:
a) analiza efectelor de naturi juridicd pe care le pot determina anumite elemente ale
ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant,
(2) Atributiile d-lui Kis Hunor sunt urmdtoarele:
a) analiza propunerilor tehnice,
b) analiza situatiei financiare a ofertanfilor ori analiza financiari a efectelor pe care le pot
determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant.
(3) Expertul cooptat nu are drept de vot in cadrul comisiei de evaluare, insi in
indeplinirea atributiilor ce ii revine potrivit legii gi a mandatului primit in baza deciziei de
desemnare, precum gi a competenlelor personale, acesta procedeazi la intocmirea unui raport
de specialitate asupra cSrora igi exprimi punctul de vedere, pe baza propriei expertize pe care o
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(4) Expertul cooptat este responsabil din punct de vedere profesional pentru acuratelea gi
realitatea informatiilor consemnate in cadrul raportului de specialitate, care'este destinat sd
faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilorin cadrul procesului de analizd a ofertelorsi de
stabilire a ofertelor cAgtigdtoare.

Art.7.

Prezenta hotd16re se va comunica Institu!iei Prefectului Judelului Covasna,
primarului comunei B5!ani gi se aduce la cuno5tinli publici prin afi5are.
Art. 8. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotSr6ri se incredinleazi primarul comunei
Bdlani 5i responsabilul cu achiziliile publice din cadrul Primiriei Comunei Bdtani.

Bdlani, la 22 noiembrie 2019.

PRESEDTNTE DE SEDtNTA,
GECSE CSABA ATILLA
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Prezenta se comunic; astfel:
- L ex. la Institulia Prefectului.Judelului Covasna,
-1ex. la dos cu sed.cons.

-1ex, la Primar
-1ex. la afigare
- 1 ex. la dosar achizitie
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