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299/06.06.2011 
 
 

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA 
DE SERVICII DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ 

 
Achizitor: Asociatia Pakiv Romania 

Titlul proiectului POSDRU : MĂSURI INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI  

ID proiect POSDRU: POSDRU/105/5.1/G/76173 

Calitatea achizitorului în cadrul 
proiectului 

Beneficiar:  Asociatia Pakiv Romania 

 
1 INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Achizitor: 
 
 
Denumire: Asociatia Pakiv Romania 
Adresa: Str Republicii, nr. 40, cod. 510130, Alba Iulia  
cod postal Persoana de contact: 
Dan Enache, Responsabil Financiar 

Telefon: 0760 686819 

E-mail: anca24dan@yahoo.com Fax: 0258 811 170 
Adresa de internet www.pakiv-turism.ro 
 
1.2.  
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 14.06.2011,  ora: 12.00 

b) Adresa unde se primesc ofertele: Asociatia Pakiv Romania, Secretariat, Str Republicii, nr. 
40, cod. 510130, Alba Iulia, fax 0258 811 170. 
 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru 
ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind 
păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE  
          2.1. Descriere 
2.1.1. Denumirea contractului de achiziţie:  
           
Titlu: Servicii de expertiză contabilă 

2.1.2. Descriere serviciilor ce vor fi achiziţionate 
 
Servicii de expertiză contabilă, respectiv certificarea completitudinii, corectitudinii şi realităţii 
informaţiilor din cererile de rambursare şi a înregistrărilor în sistemul contabil a tuturor 
operaţiilor declarate din cererile de rambursare, semnarea evidenţei cheltuielilor şi a raportului 
tehnico-financiar, precum şi îndeplinirea tuturor cerinţele specifice proiectelor finanţate de 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007–2013, in domeniul expertizării contabile din cadrul proiectului 
POSDRU/105/5.1/G/76173. 
          
        Preţul ofertat va fi exprimat în LEI, fără TVA, TVA explicitat separat. Preţul 
contractului este ferm, nu se actualizează. 
 

2.1.3. Denumire contract şi locul de livrare 

(a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii                X 

Execuţie ....  
Proiectare şi execuţie  
Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor…  

Cumpărare . ……. 
Leasing .. ……… 
Închiriere ………. 
Cumpărare în rate……. 

Categoria serviciului: 
 
2A ............ …………..X 
 
2B............. ………….. 

Principala locaţie a lucrării: 
………………………. 
………………………… 

Principalul loc de livrare:  
 
 

Principalul loc de prestare: 
Asociatia Pakiv 
Romania, Secretariat, Str 
Republicii, nr. 40, cod. 
510130, Alba Iulia,  
Fax: 0258 811 170 

2.1.4. Durata contractului de achiziţie 
 

19 luni, de la data semnării contractului 
 3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL   
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          APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE 

Pretul cel mai scăzut                                                                         x 

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 

4. PREZENTAREA OFERTEI 
4.1. Limba de 
redactare a ofertei 

Limba română 

4.2. Moneda în 
care este 

Lei 

4.3. Perioada 
minimă de 

90 zile de la data limită de depunere a ofertelor 

4.4. Modul de 
prezentare a 
ofertei (tehnic şi 
financiar) 

Oferta trebuie redactată în limba română. 
 
Documente de calificare:  
Oferta va cuprinde urmatoarele documente:  
- Carnet de membru al CECCAR cu menţiunea “ACTIV”  vizat pentru anul 
respectiv - copie pe care se va menţiona  “conform cu originalul”, semnată şi 
ştampilată; 
- Declaraţie pe propria răspundere a expertului contabil din care să rezulte 
că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de etică sau de 
către Comisiile de disciplină ale CECCAR (declarație privind eligibilitatea). 
-Declarație privind neîncadrarea la situațiile prevăzute de art.181. 
-Declarație privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani. 
 
Oferta financiară: completare Formular 1 
Oferta trebuie să conţină preţuri pentru serviciile descrise la punctul 2.1.2, iar 
preţul să fie exprimat în lei, cu menţiunea fără TVA inclus, în original. 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării ofertei şi prezentării 
acesteia şi a documentelor ce o însoţesc. 
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, pe toată perioada de valabilitate a 
contractului. 
Nu se acceptă oferte alternative. 
 
Oferta tehnică:  
 
Operatorul economic va prezenta obligatoriu: 

• CV-ul in format europass (completare Formular 2) a membrilor 
propusi, insotit de documente justificative 

• Scurta descriere a activitatilor desfasurate in cadrul contractului de 
servicii de expertiza contabilă. 
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Prezentarea ofertei 
Ofertele trebuie depuse la sediul Asociatiei Pakiv Romania, Secretariat, Str 
Republicii, nr. 40, cod. 510130, Alba Iulia. 
Data limită pentru depunerea ofertei: 14.06.2011, ora 12.00. 
 
Numărul de exemplare solicitate: 1 original 
Documentaţia de ofertă va fi însoţită, la depunere, de: Scrisoarea de înaintare 
(Formularul 3). 
 
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă 
este declarată întârziată.  
 
Plicul trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia “A 
NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE: 14.06.2011, ora 17.00” 
Documentaţia financiară trebuie să cuprindă şi contul de banca pentru 
efectuarea plăţii în cazul încheierii contractului cu firma dumneavoastră.  

 
4.5. Posibilitatea retragerii 
sau modificării ofertei 

Retrageri/Modificări 
Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage oferta 
numai înainte de data limită stabilită pentru depunere şi numai 
printr-o solicitare scrisă în acest sens. Dacă ofertantul doreşte să 
opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de 
a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de 
către autoritatea contractantă până la data de depunere a 
ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau modifica 
oferta după expirarea datei limită stabilită pentru depunere, sub 
sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică.  
 
Oferte întârziate 
Ofertele sunt declarate întârziate si respinse, dacă sunt depuse 
dupa termenul limită pentru depunere sau adresa la care sunt 
trimise este greşită. 

4.6. Informaţii referitoare la 
termenele pentru livrarea 
bunurilor/ prestarea 
serviciilor/ execuţia lucrărilor 

Termenele de prestare a serviciilor se stabilesc de comun acord 
între părţi, odată cu încheierea contractului, în funcţie de cererile de 
rambursare transmise către AMPOSDRU. 
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4.7.  Modalităţi de contestare a 
deciziei achizitorului de 
atribuire a contractului de 
achiziţie şi de soluţionare a 
contestaţiei 

Ofertanţii care consideră că au fost vătămaţi datorită unei greşeli 
sau neregularităţi apărute în cadrul procesului de atribuire a 
contractului pot înainta o plângere la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, cu sediul în Bucureşti, str 
Stravopoleos, nr. 6, Sector 3, Cod postal: 030081, E-
mail:office@cnsc.ro, www.anrmap.ro, Telefon: 021/310.46, Fax: 
021/310.46.42, sau instanţei judecătoreşti competente. 
Contestaţiile se depun  în termen de 2 zile de la comunicarea 
rezultatelor pe www.pakiv-turism.ro. 
 4.8. Clauzele contractuale 

obligatorii, inclusiv 
condiţiile de actualizare/ 
modificare a preţului 
contractului de achiziţie 

Contractul va cuprinde obligatoriu: drepturile şi obligaţiile fiecărei 
părţi contractante, termenii şi condiţiile în care se prestează 
serviciile achiziţionate, modul şi termenii în care se va face plata, 
durata contractului, sancţiuni la nerespectarea contractului, 
documentele anexă ale contractului. Prețul contractului nu se 
actualizează. Modificarea contractului se face doar cu acordul 
ambelor părți, prin act adțional. 

 
 
 
 
 
 
               Calendarul procedurii 
 

Publicare anunţ de achiziţie 06.06.2011 
Data şi ora limită recomandată de primire a solicitarilor de clarificări 08.06.2011, ora 10.00 
Data şi ora limită de transmitere a raspunsului la solicitarile de 
clarificări 

09.06.2011, ora 14,00 

Data şi ora limită de depunere a ofertelor 14.06.2011, ora 12.00 
Deschiderea ofertelor 14.06.2011, ora 17.00 
Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire 14.06.2011 
Semnarea contractului de servicii 20.06.2011 

       
5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI ( SPECIFICAłII TEHNICE )  

 

Obiectul contractului constă în prestarea de Servicii de expertiză contabilă, respectiv certificarea 
completitudinii, corectitudinii şi realităţii informaţiilor din cererile de rambursare şi a 
înregistrărilor în sistemul contabil a tuturor operaţiilor declarate din cererile de rambursare, 
semnarea evidenţei cheltuielilor şi a raportului tehnico-financiar, precum şi îndeplinirea tuturor 
cerinţele specifice proiectelor finanţate de Fondul Social European prin Programul Operaţional 
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Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, in domeniul expertizării contabile, cod 
CPV 79211000-6. 
 
Propunerea tehnică va conţine o scurtă descriere a activităţilor desfăşurate în cadrul contractului 
de servicii, precum si CV-ul membrilor propuşi pentru derularea acestor activităţi. 
 
In cadrul proiectului “MĂSURI INTEGRATE ÎN TURISM" ID 76173, vor fi depuse minim 8  
cereri de rambursare în decursul celor 24 de luni de implementare. 
 

    
 

 

 

 

 
Manager proiect, 

Cucea  Ramona Cucea 
 
 

Responsabil Financiar 
Dan Enache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


