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din tr5 aPrilie 2020

Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru achizi(ii

si siabilireafunc(ilor membrilor grupului de lucru

in conformitate cu art. 10,. 118-126 clin Codul Administrativ al Republicii Moldova nr'

116120rg, art. zg, al,il z,'urt. if, ut n. r, 2, 2t al Legii privind administralia public6 locald nr.

43612006, art. 13, 14 al Legii privind achrziliile puutit. nr' 13112015, Hotardrea Guvernului

tttpublicii Moldovaprivina lprobur.u Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru

pentru achizifii n. eeltzot6 Ei in r.oprrl-utilizarii eficiente a mijloacelor financiare bugetare,

destinate achiziliei de bunuii, lucrdri qi servicii, asigurarii obiectivitalii Ei transparenlei

procedurilor de achizilie pentru necesitdlile comunei Ivancea, DISPUN:

i. 
- 
I i"r,i,ui grupul de lucru pentru achizilii in urmdtoarea componen{d:

ochiEor Boris - primaiul comunei, pregedintele Grupului de lucru;

cehovscaia Natalia, contabil-qef, secretarul grupului de lucru;

Membrii gruPului de lucru:

Dolghieru Liliana, viceprimarul comunei;

Covali Denis, specialist principal al primdriei;

Cucu Tatiana, specialist al primdriei'

2. Se stabilesc zunciiite membriloi grupului de lucru pentru achiziln dupd cum urmeazd:

dl Ochiqor Boris (pieqedintele Grupului de lucru pentru acizilii):

o Asigur6 desfbqurarea activitatii giupului de. Iucru in strictd conformitate cu prevederile

legislaliei in-l'igour. cu privirJ la procedura achiziliilor, cu respectarea principiilor

transparenlei, puilicitalii, obiectivitalii, imparlialitdlii Ei eficienlei realizdtii acestora;

e Conduce gedinfele grupului de lucru; 
\

o Monito fizeaza, prin int.r-ediul secretarului gr[pului de lucru 9i al altor membri ai

grupuluidelucru,executareacontractelordeachizilii;
. Semneaza procesele-verbale, darea de seamd privind procedura de achizilii, contractele

de achizitii;
o Exami fieaz1, evalueaz1, compar6, impreun[ cu membrii grupului de lucru' ofertele

operatorilor economic i, ptezentate 1 a procedurile de achizilie;

dna Cehovicaia Natalia, (secretarul grupului de lucru pentru achizilii):

o Concre tizeazd necesitalile primdriei, legate de bunuri, lucrdri Ei servicii, in limita

mijloacelor financiare repartizate in acest scop, elaboreazd planurile anuale qi trimestriale

de efectuare a achiziliilor;
. intocmeEte gi inainteaz6 spre publicare anunlul de intenlie privind achiziliile preconizate;

o preg6teEte invita{iile de participare la preseleclie, la licitalie sau 1a altb procedurf, de

achizilie,e|aborcazddocumentedeatragereaofertelor;
o Organi zeazdconvocarea membrilor grupului de lucru in Eedin!6;

. inti.*eqte procesele-verbale cu privire la determinarea ofertanlilor cdEtigdtori;



o Examineazd, evalu eazd, coltpar[, irnpreuud cu membrii grupului de lucru, ofertele

operatorilor economici, prezentate la procedurile de achizilte;

. intor*eEte darea de siam[ privind procedurile de achizilie, care se prezint6 spre

examinare Ei inregistrare la Agenlia acnizi6i Publice, in termen de 5 zile din momentul

incheierii contractului sau din momentul adoptdrii deciziei de anulare sau de respingere a

tuturor ofertelor, iar in cazul in care nr.r a fost prezentatd nicio oferta, in termen de 5 zile

de la desfr$urarea procedurii' -,, (
dna Dolghieru Liliana (Mernbru al grupului de lucru pentru achizilii):

o Bste responsabila le respectarea Legii achizifiilor publice privind garanlia ofertelor;

o Examin eaz6, evalueazl, Compatf,, impreund cu membrii grupului de lucru' ofertele

operatoriloreconomici,prezentatelaproceduri.ledgachizilie;
dl Covali Denis (Membru al grupului de lucru pentru achizilii):

. Responsabil de respectarea legisla{iei privind achizifiile 1a efectuarea procedurilor de

achizilii, incheierea contractelor de achizilii;

. intocmegte documentele cu referire la solulionarea litigiilor qi rdspunderea juridicd

pentru incdlcarea, de citre operatorul economic, a condiliilor contractuale;

r Exami neazd,, ev'alueaz{, comparA, impreuni cu membrii grupului de lucru' ofertele

operatorilor economici, prezentate la procedurile de_ achizilte;

I dna cucu Tatiana (Membru al grupului de lucru pentru achizilii):

. Concre tizeaz1gi iniliazd procedura de achizilie corespunzdtoare, prevdzutd de legislalie;

o Elaboreazdcaietul de sarcini pentru precedura de achizilii;

o Determin6, la examinarea qi evaluarea ofertelor, dacd sunt conforme cerinlelor expuse in

documentele de licitalie.
3. prezenta dispozilie intra in vigoare la data emiterii gi se include in Registrul de stat al actelor

locale,
4. Controlul executdrii prezentei dispozilii

Primar
Boris OCHI$OR


