Republica Moldova
Raionul Cilira;i
PRIMARUL ORA$ULUI CALARA$I

DISP oZITIE nt. J.86
din2l noiembrie 2019
,, Cu privire la constituirea grupului de lucru,
qi artibufiile de func{ie, pentru achizi{ia

serviciilor 9i lucririlor "
bunurilor,
- --i"
,ropul organizdrii qi petrecerii licitaliilor gi concursurilor prin metoda cererii ofertelor de
cu
pre1, privin^d achiziliabunuriior , serviciilor gi lucrdrilor , in conformitate cu Regulamentul
'pt#.. la activitatea grupului de lucru pentru acltrzilii , aprobat prin Hotarirea Guvernului
it.Moldouu nr.l3g0 ain ro decembrie 2001 ,in temeiul Art.29(1) din Legea privind administratia
publicd locald nr.43 6-XVl din 28.12.2006

DISPUN:

1. Seabrogadispozitiaprimarului nr.l77 din 15 august 2018.
2. Se constituie grrrpnl de lucru cu atribuliile de funclie pentru acbtzilia bunurilor ,
mea in
serviciilor gi lucr6rilor-, ientru necesitdlile primdriei oraqului Cildraqi , sub preqedenJia
urmdtoarea comPonenli

"

:

Pregedintele grupului de lucru - Olari Ion, primarul oraqului Cflliraqi
responsabil de:
- conducerea qedintelor grupului de lucru;
- asigurarea respectdrii Legii privind achiziliile publice;
- purtlrip-ea la examinarea, evaluarea qi compararea ofertelor;

Membrul grupului de lucru

-

,

Chitoroga Nicolae, specialist (iurist)

este responsabil de:

- asigurarea respectdrii Legii privind achiziliile publice;
- participarea la qedinlele grupului de lucru de luare a deciziei de publicare a desfbqurSrii
concursurilor;
- receptioneazd pin6 la deschiderea ofertelor, declaratiile membrilor grupului de lucru in ce
priveqte gradul de rudenie, relaJii de muncd sau de colaborare, cote-pdrfi, sau actiuni 1n
capitalul social al ofertanfilor;
- rr.rifi.*.a corespunderii gi corectitudinii volumelor de lucrdri laprezentatea ofertelor;
- participarea la examinarea, evaluarea qi compararea ofertelor.
Secretarul grupului de lucru - Bejenari Ana, specialist superior
este responsabild de:
- publicarea anunfului de participare gi documenteleor standar pe Mtender.gov.md;
modificarilor care au avut loc;
- publicarea
'anunlarea
grupului qi membrilor grupului de lucru despre desftqurarea licitaJiei;
- deschiderea oferteior depuse qi prizentarea documentelor solicitate pentru participare la
licitalie;
- intocmeqte procesul-verbal al qedinlei grupului de lucru;
- participdla examinarea, evaluarea qi compatatea ofertelor;
- intocmireaDecizieide atribuire a contractului de achizigie publicd ;

necesitatea de a fi cofectate;
- anunF ofertan{ii cafe au comis greqeli aritmetice, despre
ofertaniii despre rezultatele.licitaiiei 9i ofena ci$tig6toare;
lui qi inregistrareara Agenlia
_ intocmeqte proiecii de contract qi.r;;.rponsabil deincheierea
Achizilii Publice;
- intocmeste Darea de seam[ de atribuire a contractului de achizilie- intocmeqte Anungul de atribuire a contractelor de achizilii publice;
de achizilii publice,
- transmite Agenliei Achizifii publice Decizia de atribuire a contractului

ffiF

publice 9i A,nyn{ul de atribuirea a
Darea de seam6 de atribuir.u u .ont actului achizigii
p: p19]"u web a Agenliei ;
contractelor de achizilii publice, pentru publicare
publice qi ? 9oP
-- pi*"*ape pugi'a ir.t u primiiiei reiultatele licitaliilor
caz de
- plaseaz| p. pugi;u weu'a primariei flanul anuat de achizilii gi-l va actualiza in
necesitate.

mic6;
intocmeqte Darea de seam6 a contractelor de valoare
principal
Membrui grupului de lucru Smolencshi Raisao specialist
este resPonsabild de:
de finaniare aachiziliilor preconizate
- informarea grupur de rucru pentru achiziJii despre sursele
pina f" pubfcarea invitaliilor de prezentare a ofertelor;
lucru de luare a deciziei de publicare a desfbqurarii

-

-

participrea ta geainple grupului de
concursurilor;
-participdlaexaminarea,evaluareaqicomparareaofertelor;
- putti"ipa la intocmirea proiectului de contract'
-gef
I\iembrut grupului de lucru - cnpn{inn Angela, contabil
este responsabili de:
de finanlare a achiziliilor preconizate
- informarea grupul de lucru pentru achizilii despre sursele
pin6lapublicareainvitaliilordeprezentareaofertelor;
a desfbgurarii
- participrea Ia qedinlele grupului de lucru de luare a deciziei de publicare
concursurilor;
- participdla examinarea, evaluarea gi compararea ofertelor;
- participd la intocmirea proiectului de contract'
de
- plaseazdtrimestrial pe pagina web a primariei, raportul privind executarea contractelor
achizilii Publice
.t laTrczoteria Regionala centru c6l6ra9i
este responsabilS de inregistralea contractelo
-qef
Membrul grupului de lucru - Preguza Nicolae, arhitect

-

este responsabil de:

lucrdri Ia Prezentatea ofertelor;
- verificarea corespunderii qi corectitudinii volumelor de

de publicare a desfdqurdrii
participarea la qedinlele grupului de lucru de luare a deciziei
concursurilor;
- participdla examinarea, evaluarea 9i compatarea ofertelor;
- participd la intocmirea proiectului de contract'
Membrul grupului de lucru - Radu Ion, specialist
este responsabil de:
lucrdrilor;
- intocmirea caietelor de sarcini, in cazul achizilionarii
lucrdri laptezentatea ofertelor;
de
- verificareu.or"rpurrJerii qi corectitudinii volumelor
a desftqurdrii
- participar.u ru lJirri.r. grupului de lucru de luare a deciziei de publicare
concursurilor;
- participdla examinarea, evaluarea qi compararea ofertelor;
- putti.ipa la intocmirea proiectului de contract'
motivat se
in care pr"q.dirrt.le grupului de lucru , primarul Olari Ion ,absenteazd

-

:.in .urot

inlocuieqte cu viceprimarul oraqului'
4.In cani in care membra
motivat, se inlocuieqte cu

Primarul oragului Ci
Contrasemnat: SPecia
Executor: Ana Bejenari
0-244-2-20-s2

lucru , contabilul- qef Angela Cdpdlind
t,Inga Luchian

Olari Ion
Chitoroga Nicolae

,absenteazd

