ROMÂNIA
JUDEŢULSĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

.

As

DISPOZIŢIA nr.
din 2-li IWŰt]ST 2020
privind constituirea comisici de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului având
ca object servicii de elaborare documenţatie tehnică, expertiză tehnică, DALI şi audit
energetic pentru obiectivul “Reabilitarc şi modernizare imobil situat în Zalău, str. Dumbrava,
nr. 60, jn vederea transformării in arhivă pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău”
Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj;
Având în vedere:
referatul nr. 11801 din 20.08.2020 al Serviciului achiziţii public;. parteneriat public
privat şi urniărirea contractelor;
prevederile art. 68 lit. i) din Legea 98/20 16 privind achiziţiile publice cu modificările ~i
completările ulterloare;
art. 126 şi art. 127 din Hotărârea Uuvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de
apliCare a prevederilor referitoare la atribuirea ContraCmlui de achiziţie publicăl
aCordului-Cadru din Legea 98/20 16 privind acbiziţiile publice, cu modifiCările ~i
completările ulterioare;
art. 5 aIm. (4) din Legea in. 184/2016 privind instituirea unui mecańism de prevenire a
Conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publiCă;
art. 191 aIm. (1) lit. f) din Ordonmiţa de urgenţă a Guvernului in. 57/2019 privind Codul
administrativ, Cu modiflcările ~i completările ulterioare;
In temeiul art. 196 aIm. (1) lit. b) din Ordon&iţa de urgenţă a Guvernului in. 57/2019 privind
Codul administrativ, Cu modiű~ările ~i Completările ulterioare,
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-

-

-

-

DISPIJN:

.

Art. 1. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii Contractului având
ca object servicii de elaborare documenţatie tehnică, expcrtiză tehnică, DALI şi audit
energetic pentru obiectivul “Reabilitare şi modernizare imobil situat tn Zalău, str. Dumbrava,
nr. 60, în vederea transformării tn arhivă pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău”, în
următoarea componenţă:
PREŞEDINTE:

Maier Radu Cristian

MEMBRII:

Cardoş Elena
Nencu Claudia
Gal Mariana-Ramona

Stanciu Mariana-Crina

Consilier aChizitij publiCe
Serviciul aChiziţii
publiCe, parteneriat public-privat şi urmărirea
contractelor (cu drept de vot);

-

Consilier Direcţia investiţii şi prograrne publiCe;
consilier Direcţia investiţii şi programe publice;
consilier achiziţn publice
ServiCiul aChiziţll
publiCe, parteneriat public-privat şi urmărirea
contractelor;
consilier achiziţi publice
ServiCiul aChiziţll
publice, parteneriat public-privat şi urmărirea
Contractelor;
-
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-

-

-

-

-
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MEMBRJI DE REZERVĂ:
Călinici Emanuela-loana
luga loana-Marinela
Dîrjan Alma-Monica

Prian Claudia-Daniela

consilier Direcţia investiţii şi programo publicc;
consilier Direcţia investiţii şi programo publice;
consilier achiziţii publice
Scrviciul achiziţii
puMice, parteneriat public-privat şi urmăriroa
contractelor;
consilier achiziţii publico
Serviciul achiziţii
public; partencriat public-privat şi urmărirea
contractclor;
-
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-

-

-
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Art.2. Şedinţa do deschidere a ofërtclor va avea bc la sediul Consiliului Judeţean Sălaj, în
data do 01.09.2020, Ia ora 1100.
Art.3. Mombrii de rezervă pot înlocui mcmbrii comisioi do ovaluarc, în cazuri/situaţii
întemeiate, cu aprobarca prcşcdintelui comisici do evaluare.
Art.4. Sc dcsemncază domnul Major Radu Cristian, preşodinto mcmbru în comisia do
ovaluare ca pcrsoană responsabilă cu aplicaroa procodurii de atribuire.
Art.5. So dosemnoază domnul Maicr Radu Cristian, preşcdintc membru în comisia de
evaluare ca persoană rcsponsabilă cu completareaiactualizaroa formularului do intogritate aferent
procedurii do atribuire.
Art.6. Cu ducoroa la îndopliniro a prczcntci dispoziţii, se încrcdinţează membrii comisioi.
Art.7. Prezenta dispoziţie Sc comunică la:
Dirocţiajuridică şi administraţic locală;
Dirccţia cconomică;
Serviciul achiziţii publicc, partencriat public-privat şi urmăriroa contractclor;
porsoanolo fIZÍCO spocificato la art. 1.
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PREŞEDINTE,
Tiberiu Marc

Contrasemnează:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

