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HOTĂRÂREA NR.
NR 41/28.06.2018
Privind desemnareamembrilorde
desemnarea
de evaluare a ofertelor
pentru reabilitarea drumurilor comunale dc 30 – 31

Consiliul local al comunei Ulieș,
Ulie judetul Harghita întrunit în ședinta
dinta ordinară din data de
28.06.2017
Având în vedere:
Procedura premergătoare adoptării Hotărârii Consiliului local al comunei Ulieș:
Ulie
Expunerea
xpunerea de motive a Primarului comunei Ulieșș care constituie nota de fundamentare a
prezentei Hotărâri nr.: 199/S
/S din 28.06.2018; raportul Compartimentului de cadastru și de
topografie nr.: 200/S
/S din 28.06.2018,
28.06.2018 prin care se verifică pregătirea teoretică a membrilor,
necesară pentru desfășurarea
șurarea activității
activit
necesare în comisie; Avizul de legalitate a persoanei
persoane
desemnate cu atribuții
ții de secretar nr.: 201/S din 28.06.2018;; Proiectul de Hotărâre nr.:
202/S din 28.06.2018 și procesul verbal de afișare a Proiectelor de Hotărâri
Hotărâri nr.: 192/S din
28.06.2018; Avizul comisiei de specialitate
speciali
pentru activități economico-financiară,
economico
Agricultură, Amenajarea teritoriului și urbanism nr.: 203/S din 28.06.2018
Proiectul a fost precedat de actele: Solicitarea de finanțare
finanțare nr.: 326/03.03.2017 înaintată
înaintat
către Județul
țul Harghita; Certificatul de Urbanism nr.: 23/05.09.2017 emis de comuna Ulieș;
Ulie
Extras de carte funciară nr.: 32409 din 15.11.2017 însoțit
însoțit de planul de amplasament și
delimitare a imobiliului; Contractul de prestări servicii încheiat între Bellucci Project SRL și
Comuna Ulieșș nr.: 935/28.10.2015; Procesul-verbal
Procesul
de primire-predare
predare a expertizei tehnice și
DALI nr.: 1415/17.10.2017; Adresa nr.: 5080 din 21.11.2017 înaintată de Casa socială a
Constructorilor; Contractul de finanțare
finanțare nr.: 54/07.05.2018 încheiat cu Ministerul dezvoltării
dezvolt
Regionale și administrației publice
blice pe de o parte și Comuna Ulieș pe de altă
alt parte;
Ținând cond de prevederile legale:
Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile
achizi
publice cu modificările și completările
complet
ulterioare
coroborat cu art. 126 din Hotărârea Guvernului 395/2016 pentru aprobarea
aprobar Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și
completările ulterioare;
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Art. 2 al. (21) din Legea nr.: 50/1991
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
construc
republicată cu modificările și completările
complet
ulterioare;
Art. 14 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții
construc republicatăă (r2) cu modificările și
completările ulterioare;
Art. 15 din Hotărârea
rârea Guvernului nr.: 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de
verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a
construcţiilor;
Art. 2 al. (1) lit. a). din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
util
publică,
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
Art. 24 și urm. din Ordonanța Guvernului nr.: 43/1997 privind regimul drumurilor;
Respectând prevederile art. 2.2 din Ordinul Ministerului Transporturilor nr.: 1296/2017
1296/2
pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea
drumurilor;
Art. 54 al. (1) lit. h). din Legea 107/1996 privind legea apelor cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 36, al. (4) lit. d) și art. 36 al. (6) lit. a). pct. 13 coroborate cu art.45 al.(1) și art.
115 din Legea nr.: 215/2001 privind administrația
administra publicăă locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.Se desemnează membriide
membrii
evaluare a ofertelor pentru licitația
licita
a investiției
„reabilitarea drumurilor comunale DC 30-31”.
30
Art. 2.Membrii de evaluare a ofertelor pentru licitația
licita investiției „reabilitarea drumurilor
comunale DC 30-31”vor fi:
1. Balint Laszlo
2. Csiszer Dionisie
3. Sera Attila

Consilier local
Consilier local
Consilier local

Această hotărâre a fost adoptatăă de Consiliul Local Ulieș, în şedinţa ordinarăă din data de 28.06.2018, cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) cu un număr
num de 9/9 voturi din numărul
rul total de 9 consilieri locali în
funcţie şi 9 consilieri prezenţi
ţi la vot.
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4.
5.
6.
7.

Bara Sandor
Toth Albert
Orban Lukacs
Orban Balazs

Consilier local
Consilier local
Consilier local
Consilier local

Art. 3.Membrii
Membrii de evaluare a ofertelor vor avea următoarele obligații:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)
j)

k)
l)

deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi;
realizarea selecţiei ofertanților;
verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile
caietului de sarcini;
evaluarea propunerilor
propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de
atribuire, dacă este cazul;
verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea
conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea
încadrăriiii 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;
elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau
şi/sau completări necesare în vederea
evaluării ofertelor;
stabilirea solicitărilor de participare neadecvate, a ofertelor inacceptabile
şi/sau neconforme, precum şi a motivelor care stau la baza încadrării acestora
în fiecare din aceste categorii; (literă modificată
modificată prin art. V pct. 70 din H.G. nr.
419/2018, în vigoare de la 18 iunie 2018)
stabilirea ofertelor admisibile;
aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost
prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs;
concurs (literă modificată
prin art. V pct. 70 din H.G. nr. 419/2018, în vigoare de la 18 iunie 2018)
stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii
de anulare a procedurii;
elaborarea proceselor-verbale
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. 4.Membrii de evaluare a ofertelor vor avea obligația
ția de a evita orice conflict de interese,
iar în cazul ivirii unei conflicte de interese au obligația
obligația de a solicita preschimbarea lor.

Această hotărâre a fost adoptatăă de Consiliul Local Ulieș, în şedinţa ordinarăă din data de 28.06.2018, cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) cu un număr
num de 9/9 voturi din numărul
rul total de 9 consilieri locali în
funcţie şi 9 consilieri prezenţi
ţi la vot.
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Art. 5. - Prezenta hotărâre
re va fi comunicata prin grija persoanei desemnate cu atribuții
atribu de
secretar a comunei, după cum urmeaza:Instituției
urmeaza:
Prefectului - județul
ul Harghita;Membrii
Harghita;
comisiei de evaluare a ofertelor menționate
men
în art. 2; Prin grija secretarului prezenta
Hotărâre se va aduce la cunoștinț
ștință publică.

Președintele
ședintele ședinței
Bara Sandor

Contrasemnează
Persoana desemnată
Cu atribuții
atribu de secretar
Kulcsar Eva

Această hotărâre a fost adoptatăă de Consiliul Local Ulieș, în şedinţa ordinarăă din data de 28.06.2018, cu
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) cu un număr
num de 9/9 voturi din numărul
rul total de 9 consilieri locali în
funcţie şi 9 consilieri prezenţi
ţi la vot.

