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Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogăiniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 02491439377; 439233 fax: 02491439336 
e-mail: officeQprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

DISPOZIŢIE 

Nr. /.90(P / . 2022 

Referitor la: desemnare experţi cooptaţi pe lângă comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică Furnizare echipamente „Dezvoltarea unei reţele de 
staţii de transport public local inteligente i autonome (Intelli Bus Hub Net)", Cod 
SMIS 128914; 

Având în vedere: 
- referatul nr.132662/15.12.2022 al Serviciului Achiziţii Publice; 
- dispoziţiile art.126, alin. (3) din Hotărkea Guvemului nr.395/2016 privind Normele 

metodologice de aplicare a prevedefilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 

- prevederile capitolului III, secţiunea a 9-a, Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia 
Hofărărea Guvemului nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice; 

- dreptul autorităţii contractante de a decide, cu scopul de a sprijini activităţile de evaluare, 
desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi, numiţi experţi cooptaţi, care 
desfăşoară activităţi independente sau care sunt puşi la dispoziţie de către fumizorii de servicii 
auxiliare achiziţiei; 

- contractul de servicii nr. 26468 semnat in data de 23.03.2020 cu S.C. DEVLINK COMTECH 
TECHNOLOGIES S.R.L. privind prestarea Servicii de consultanţă în achiziţii publice pentru 
proiectul „Sistem integrat de management al traficului şi mobilităţii urbane şi impunere a 
regulilor, siguranţă şi securitate" cod SMIS 128915; 

- contractul de finanţare cu nr. 4833/14.10.2019 privind proiectul „Dezvoltarea unei reţele de 
staţii de transport public local inteligente şi autonome (Intelli Bus Hub Net)", Cod SMIS 
128914, avănd ca sursă de finanţare Programul Operaţional Regional 2014 — 2020; 

- prevederile art. 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative; 
in temeiul dispoziţiilor art.196 alin. (1) litera b) din Ordonanţa de Urgenţa a Guverrmlui 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

Primarul Municipiului Slatina 
DISPUNE: 

Art. 1. Se desemnează expert cooptat pe lângă comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică Furnizare echipamente „Dezvoltarea unei reţele de staţii de 
transport public local inteligente i autonome (Intelli Bus Hub Net)", Cod SMIS 128914, din partea 
operatorului economic S.C. DEVLINK COMTECH TECHNOLOGIES S.R.L.: 



- domnul Florin Codruţ NEMŢANU 

Art. 2. Experţii cooptaţi au atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile stabilite prin actele 
normative in vigoare privind achiziţiile publice, după cum urmează: 

a) Verifică şi evaluează propunerile tehnice şi financiare care vor fi depuse la procedura de 
atribuire a contractului de achiziţie publică Furnizare echipamente „Dezvoltarea unei retele 
de statii de transport public local inteligente i autonome (Intelli Bus Hub Net)", Cod SMIS 
128914; 

b) Procedează. la Intocmirea unor rapoarte de specialitate asupra cărora Işi exprimă punctul de 
vedere, pe baza propriei expertize pe care o deţin; 

c) Prestează serviciile de asistenţă metodologică pe perioada de evaluare a ofertelor, inclusiv 
pentru realizarea inscrisurilor comisiei de evaluare şi a solicitărilor de clarificări privind 
evaluarea ofertelor tehnice şi financiare, pentru determinarea conformităţii ofertelor cu 
cerinţele tehnice şi financiare din caietul de sarcini; 

d) vor preda rapoartele de specialitate Intocmite; 
e) sunt responsabili din punct de vedere profesional pentru acurateţea şi realitatea informaţiilor 

consemnate In cadrul raportului de specialitate; 
f) Raportul de specialitate astfel Intocmit este destinat să faciliteze comisiei de evaluare 

adoptarea deciziilor In cadrul procesului de analiză a ofertelor i de stabilire a ofertei 
câştigătoare; 

g) Raportul de specialitate se ataşează la raportul procedufli de atribuire şi devine parte a 
dosarului achiziţiei publice; 

h) Experţii cooptaţi au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, 
precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către ofertanţi In procedura de atribuire. 
incălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform legii.; 

i) Experţii cooptaţi au obligaţia de a respecta regulile de evitare a conflictului de interese 
prevăzute In cap. II secţiunea a 4-a din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice; 

j) Experţii cooptaţi au obligaţia de a serrma pe propria răspundere o declaraţie de 
confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 129 din 
HG nr. 395/2016 şi prin care confirmă că nu se află intr-o situaţie care implică existenţa unui 
conflict de interese. 

Art.3. Persoana nominalizată la art.1 va duce la Indeplinire prevederile prezentei dispoziţii. 

Art.4. Orice dispoziţie contrară Işi Incetează aplicabilitatea. 
Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

Instituţia Prefectului Judeţului Olt; 
Primarul Municipiului Slatina; 
Serviciul Achiziţii Publice; 
Persoanele nominalizate la art.l. 

Contrasemnează, 

telian Secretar General al municipiului Slatina 
Mihai IoH IDI 
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