RoMANIa

I

JUDETUL ARGE$
PRIMARUL ORA$ULUI TOPOI,OVENI

DISPOZTTTE
Nr.51 din 12 martie 2020
privind cooptarea de experti in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publicE-procedura
iimplificattr "Executie Lucriri qi dottrri -aferente obiectivului de investi{ie -MODERNIZARE/EXTINDERE ALEI PIETONALE SI
CoNSTRUIRE PISTE DE BICICLISTI itt OntS ToPoLovENI, JUDETUL ARGES; Servicii de Proiectare, Detalii de Executie Ei
Asisten{tr Tehnictr din partea Proiectantului

"

Cod SMIS 124132

Primarul ora$ului Topoloveni, judeful Argeg;
Avdnd in vedere referatul nr.2536 din 12.03.2020 intocmit de presedinte comisia de evaluare a
ofertelor, constituit6 prin Dispozilia primarului nr.4l9 din 19.11.2019, pentru atribuirea contractului de
achizitie public6-procedura simplificat[ "Executie Lucriri Ei dotdri aferente obiectivului de investilie MODERNIZARE/EXTINDERE ALEI PIETONALE SI CONSTRUIRE PISTE DE BICICLISTI IN ORAS
TOPOLOVENI, JUDETUL ARGES; Servicii de Proiectare, Detalii de Executie gi Asistenli Tehnicd din
partea Proiectantului " Cod SMIS 124132 - prin care propune cooptarea de experti in componen{a comisiei,
respectiv pe doamna Rodomir Cecilia-Sorina tn calitate de expert achizilii publice Ei pe doamna Zaider
Mihaela Alice in calitate de expert tehnic, dat fiind faptul c5 proiectul privind obiectivul de investilie este
complex gi evaluarea ofertelor necesit6 o analiza profunda de c6tre specialisti cu expertiz[ at6t in domeniul
achiziliilor publice c6t gi de naturd tehnic[, iar la nivelul administraliei locale nu exista astfel de specialisti;
Ydzdnd prevederile art.l26 alin.(3) qi art.l28 alin.(l) Ei (2) din HGR nr.39512016; precum Ei pe cele
ale art.l54 alin.(3) si art.l55 alin.(S) lit.e) din din CodulAdministrativ aprobat prin OUG nr.5712019;
in temeiul disp. art.l96 alin.(1) lit.a) coroborat cu art.243 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ
aprobat prin OUG nr.5712019;

DISPUN:

Aft.l,

in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor, constituitf, prin Dispozilia primarului nr.419 din
19.11.2019, pentru atribuirea contractului de achizitie publicE-procedura simplificati "Executie Lucr[ri qi
dot[ri aferente obiectivului de investilie -MODERNIZARE/EXTINDERE ALEI PIETONALE SI
CONSTRUIRE PISTE DE BICICLISTI iN ONES TOPOLOVENI, JUDETUL ARGES; SCTViCii dC
Proiectare, Detalii de Executie Ei Asistenfd Tehnicl din partea Proiectantului " Cod SMIS 124132 - se
coopteazi urmdtorii specialisti extemi

1.

2.

:

Doamna RADOMIR CECILIA'SORINA in calitate de expert achizilii publice,
Doamna ZAIDER MIHAELA ALICE in calitate de expe( tehnic.

(l)

Copie de pe prezenta dispozilie se comunic[ Prefectului judelului Argeq, pentru
exercitarea controlului de legalitate; Comisiei de evaluare oferte; oricarei persoane interesate.
(2) Compartimentul ,,Rela[ii Publice" va aduce la cunoqtint5 public[ prezenta dispozitie prin
publicare in Monitorul Oficial Local al Orasului Topoloveni - Subeticheta "DISPOZITIILE AUTORITATII
fi accesat de la urmdtoarea adres6:
EXECUTIVE" :

Art.2.
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