CONS

ILUL

JI.JDETEAN MEHEDINTI

DISPOZITIE
privind constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea atribuirii
prin Procedurl simplificatl a contractului cu obiectul:
Proiectare,
asistenta tehnica si executie lucrari pentru Modernizare DJ 565 pe tronsonul
,,
Crivina (asfalt) - Vrancea (asfalt), L:3r2 km"
Av0nd in vedere referatul Biroului Achizilii Publice, inregistrat sub nr. 3_%J b 03.2019,
prin care se propune constituirea comisiei pentru evaluarea ofertelor depuse in vederea
atribuirii prin
Procedurr simplificat[ a contractului cu obiectul ,, Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari

pentru Mlodernizare DJ 565 pe tronsonul Crivina (asfalt)

-

Vrancea (asfalt), L= 3r2kmrr;

in conformitate cu prevederile art. l26din Hotilrdrea Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea conhactuluide achiiilie publicd
/ acordului
-cadru din Legea w.9812016;
ktbaza art' 103, aln.2 art. 104 alin l,lit. f gi art. 106, alin. I din Legea w.Zl5/200l(r) privind
administrafia publ ici localI acttalizatil;

PRE$EDINTELE CONSILIULUI JI]DETEAI\i MEI{EDINTI
DISPUNE:

Art. 1 Sie constituie, incepind cu data emiterii

prezentei, comisia pentru evaluarea ofertelor depuse in

ahibuirii prin Procedur[ simplificati a contractului cu obiectul Proiectare, asistenta tehnica
si
,,
executie lucrari pentru Modernizare DJ 565 pe tronsonul Crivina (asfalt) Vrancea (asfalt),
L=
3r2
km", in urmdtoarea componenfi:
vederea

1'

ec. Tiuca Lucian

2.

atribuire
ing;. Sirbu

MarianLazdr

3. jr. Roqoga Clara

4.

Costin - Pregedinte

paula

ec. Despa Nicolcea

fErE drept de vot, responsabil cu aplicarea procedurii de

_ membru

-

membru

Mariana - membru

Memb:rii suplean(i
l. ec. tlidulescu Florin Ciprian
2. ec. Dincd Ramona
3. jr. Piiroi Elena
4. ing.,Costache Cntflin

Ati.2 Data limita de depunere a ofertelor: 2z.o3.zolg,orele l5:00.
Art' 3 Prin grija Serviciului Administratie Publicl Local6, Relatia cu Consiliul

prezenta dispozilie va

fi comunicatl celor interesafi, precum

Emisi astezi

2

i,

A

3.

gi Instituliei prefectului

Judetean, petitii,

- judeful Mehedinfi.

2019, in municipiul Drobeta Tumu Severin

Avizeazd,
SECRETART]L JUDETULUI
jr. Ladislau $tefan Mednyanszky
II
I

N..83.

w

a-

