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116/29.03.2011

DOCUMENTAłIA PENTRU OFERTANłI PENTRU ACHIZIłIA
DE SERVICII DE AUDIT

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

INFORMAłII GENERALE
1.1. Achizitor:

Denumire: Asociatia Pakiv Romania
Adresa: Str Republicii, nr. 40, cod. 510130, Alba Iulia
cod postal de contact:
Telefon: 0760 686822
Persoana
Dan Enache, Responsabil Financiar
E-mail: anca24dan@yahoo.com
Fax: 0258 811170
Adresa de internet www.pakiv-turism.ro
1.2.
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 20.04.2011, ora: 12.00
b) Adresa unde se primesc ofertele: Asociatia Pakiv Romania, Secretariat, Str Republicii, nr.
40, cod. 510130, Alba Iulia , fax: Fax: 0258 811170
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaŃia pentru
ofertanŃi 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 ACHIZIłIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziŃie:
Titlu: Contract servicii de audit

2.1.2. Descriere serviciilor ce vor fi achiziŃionate
AchiziŃia de servicii de audit, CPV 79212000-3, în cadrul proiectului „MĂSURI
INTEGRATE ÎN DOMENIUL TURISMULUI”, ID 76173
Serviciile ce vor fi achiziŃionate sunt auditarea cheltuielilor activităŃilor din cadrul
proiectului, astfel:
- rapoarte de audit la fiecare Cerere de rambursare depusă de Beneficiar pe
parcursul derulării Contractului de FinanŃare POSDRU/105/5.1/G/76173,
respectiv 01.11.2010 – 31.10.2012;
- conform Graficului de rambursare, în această perioadă trebuie întocmite 8
rapoarte de audit. În cazul în care Graficul de rambursare se modifică şi vor apărea
cereri de rambursare suplimentare, se va încheia pentru acestea un act adiŃional la
contractul de servicii atribuit, fără a se modifica însă valoarea contractului atribuit;
- auditarea activităŃilor şi cheltuielilor specifice proiectului ori de câte ori se
solicită, la comanda fermă a Beneficiarului.
PreŃul ofertat va fi exprimat în LEI, fără TVA, TVA explicitat separat. PreŃul
contractului este ferm, nu se actualizează.
2.1.3. Denumire contract şi locul de livrare
(a) Lucrări
(b) Produse
ExecuŃie....
Cumpărare .…….
Proiectare şi execuŃie
Leasing .. ………
Realizare prin orice mijloace Închiriere ……….
corespunzătoare cerinŃelor
Cumpărare în rate…….
specificate de achizitor…

(c) Servicii
X
Categoria serviciului:
2A ............ …………..X
2B ............ …………..
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Principala locaŃie a lucrării:
……………………….
…………………………

Principalul loc de livrare:

Principalul loc de prestare:
Asociatia Pakiv
Romania, Secretariat, Str
Republicii, nr. 40, cod.
510130, Alba Iulia , fax:
Fax: 0258 811170

2.1.4. Durata contractului de achiziŃie:
De la data semnării contractului de ambele părŃi, până la data de 30.12.2012
3. INFORMAłII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL
APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Pretul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

x

4. PREZENTAREA OFERTEI
Limba română
4.1. Limba de
redactare a ofertei
4.2. Moneda în
care este
4.3. Perioada
minimă de

Lei
90 zile de la data limită de depunere a ofertelor
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4.4. Modul de
prezentare a
ofertei (tehnic şi
financiar)

Oferta trebuie redactată în limba română şi trebuie să conŃină preŃuri pentru
serviciile descrise la punctul 2.1.2, iar preŃul să fie exprimat în lei, cu
menŃiunea fără TVA inclus (completare Formular 4), în original.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării ofertei şi prezentării
acesteia şi a documentelor ce o însoŃesc.
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, pe toată perioada de valabilitate a
contractului. Nu se acceptă oferte alternative.
Auditorul financiar poate fi orice persoană fizică sau juridică înscrisă în
Registrul Auditorilor Financiari Activi întocmit de Camera Auditorilor
Financiari din România, înregistrată fiscal în România. Auditorul financiar
trebuie să nu fi fost sancŃionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de
Monitorizare şi competenŃă profesională al CAFR.
Operatorul economic va prezenta obligatoriu:
- Certificat de atestare fiscală emis de DirecŃia Generală a FinanŃelor
Publice Teritorială pentru persoanele juridice din România, valabil la
data deschiderii ofertelor (formulare-tip eliberate de autorităŃile
competente), în original sau copie legalizată;
- Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului ComerŃului (copie)
dacă este cazul;
- Certificat constatator emis de ORC (original) din care să reiasă că
operatorul economic are ca obiect de activitate serviciul solicitat
(original)dacă este cazul;
- LegitimaŃie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România
vizată pe anul în curs (copie);
- DeclaraŃie pe propria răspundere că nu a fost sancŃionat în ultimii 3 ani
de către Departamentul de Monitorizare şi competenŃă profesională al
CAFR (original);
- DeclaraŃie privind eligibilitatea (completare Formular 1) în original.
Încadrarea în situaŃia prevăzută la art. 180 din OUG 34/2006,
atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicată pentru
atribuirea contractului de achiziŃie publică ;
- DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG
34/2006 (completare Formular 2) în original. În situaŃia în care din
documentele solicitate reiese că ofertantul se află întruna din
situaŃiile prevăzute la art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus
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de la procedura de achiziŃie publică ;
În cazul asocierii mai multor operatori economici, fiecare dintre asociaŃi trebuie
să prezinte documentele mai sus menŃionate.
Prezentarea ofertei
Ofertele trebuie depuse la Asociatia Pakiv Romania, Secretariat, Str
Republicii, nr. 40, cod. 510130, Alba Iulia.
Data limită pentru depunerea ofertei: 20.04.2011, orele 12.00.
Numărul de exemplare solicitate: 2 (1 original şi 1 copie).
DocumentaŃia de ofertă va fi însoŃită, la depunere, de: Scrisoarea de înaintare
(Formularul 5).
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând
corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi respectiv ”COPIE”. Plicurile se vor
introduce într-un plic exterior închis corespunzător şi netransparent.
Plicurile interioare 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 exterior trebuie să fie marcat cu
adresa autorităŃii contractante şi cu inscripŃia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE
DE DATA DE 20.04.2011, ora 16.00”.
Deschiderea ofertelor: 20.04.2011, orele 16.00.
Comunicarea rezultatelor se va face pe site-ul asociatiei la www.pakivturism.ro sau pe adresa dumneavoastră de fax.
DocumentaŃia financiară trebuie să cuprindă şi contul de banca pentru
efectuarea plăŃii în cazul încheierii contractului cu firma dumneavoastră.
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4.5. Posibilitatea retragerii
sau modificării ofertei

Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare
scrisă adresată achizitorului până la data şi ora deschiderii
ofertelor.
Ofertantul poate modifica continutul ofertei, până la data şi
ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta
autorităŃii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea
modificării. Achizitorul nu este răspunzătoare în legătură cu
posibilitatea ofertantului de a depune noua ofertă, modificată,
până la data şi ora limită, stabilită în documentaŃia de atribuire.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forŃa majoră, cad în
sarcina operatorului economic. Oferta depusă la o altă adresă a
achizitorului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită
pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează
nedeschisă.

4.6. InformaŃii referitoare la
termenele pentru livrarea
bunurilor/ prestarea
serviciilor/ execuŃia lucrărilor
4.7. ModalităŃi de contestare a
deciziei achizitorului de
atribuire a contractului de
achiziŃie şi de soluŃionare a
contestaŃiei

Termenul pentru prestarea serviciilor este cuprins în perioada
specificată în contractul de achiziŃie, termen ce va fi respectat în
conformitate cu graficul de desfăşurare a proiectului.

4.8. Clauzele contractuale
obligatorii, inclusiv
condiŃiile de actualizare/
modificare a preŃului
contractului de achiziŃie

OfertanŃii care consideră că au fost vătămaŃi datorită unei greşeli
sau neregularităŃi apărute în cadrul procesului de atribuire a
contractului pot înainta o plângere la Consiliul NaŃional de
SoluŃionare a ContestaŃiilor, cu sediul în Bucureşti, str
Stravopoleos, nr. 6, Sector 3, Cod postal: 030081, Email:office@cnsc.ro, www.anrmap.ro, Telefon: 021/310.46, Fax:
021/310.46.42,
sau
instanŃei
judecătoreşti
competente.
ContestaŃiile se depun în termen de 2 zile de la comunicarea
rezultatelor pe www.pakiv-turism.ro.
Clauzele contractuale se pot studia din modelul de Contract de
furnizare servicii de audit, anexat. Modificarea contractului se face
doar cu acordul ambelor părŃi, prin act adiŃional.

Calendarul procedurii
Perioada achiziŃiei

29.03.2011-28.04.2011

Publicare anunŃ de achiziŃie

29.03.2011

Data si ora limita recomandata de primire a solicitărilor de clarificări
Data şi ora limita de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări

11.04.2011 ora 12.00
12.04.2011 ora 16.00
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Data si ora limita de depunere a ofertelor

20.04.2011 ora 12.00

Deschiderea ofertelor

20.04.2011 ora 16.00

Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire

20.04.2011

Semnarea contractului de servicii

28.04.2011

Manager Proiect,
Gruia Ioan Bumbu

Expert Implementare proiect,
Ramona Cucea
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