ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DIRECTA: AUDIT FINANCIAR, CPV - 79212100-4
In vederea implementării proiectului finanţat din fonduri europene POS CCE: Axa 2. Competitivitate prin CDI
– Operaţiunea O 2.2.1.
Proiect: ID 1887, Cod SMIS: 49164
Titlu: INFRASTRUCTURA MULTISITE PENTRU CRESTEREA CAPACITATII DE CERCETARE SI
INOVARE IN DOMENIUL OPTOELECTRONICII SI INSTRUMENTATIEI ANALITICE
Acronim: INOVA-OPTIMA
Beneficiar:
INSTITUTUL
NAŢIONAL
de
OPTOELECTRONICA – INOE 2000 – Magurele, Ilfov

CERCETARE

DEZVOLTARE

pentru

Modalitati de achizitie: Achiziție directă, în conformitate cu art 19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
În cazul în care oferta nu respectă cerinţele minime prevăzute în specificaţiile menționate mai jos precum si cele
din caietul de sarcini, aceasta va fi respinsă.
1. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: preţul cel mai scăzut.
Modalitatea de prestare a serviciilor: în baza contractului de prestari servicii
Valoarea estimata: max. 26.000 lei, fara TVA.
Durata realizarii: Auditarea se va efectua pentru toată perioada de derulare a proiectului care este de 15 luni si
8 zile, de la 08.08.2014 pana la 15.11.2015, la finalul proiectului.
Limba de redactare a ofertei: limba romana.
Valabilitatea ofertei: 60 de zile de la data depunerii ofertelor
Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Economice POS CCE: Axa Prioritară 2 – Competitivitatea prin CDI, Operaţiunea
O2.2.1. Proiect ID 1887, Cod SMIS 49164: INFRASTRUCTURA MULTISITE PENTRU CRESTEREA
CAPACITATII DE CERCETARE SI INOVARE IN DOMENIUL OPTOELECTRONICII SI
INSTRUMENTATIEI ANALITICE: Acronim: INOVA-OPTIMA, contract nr: 658/07.08.2014
Cerinte minime de calificare:
Persoane juridice
• Autorizatie/ Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR (Camera
Auditorilor Financiari din Romania) – copie insotita de mentiunea „conform cu originalul”,
semnata si stampilata
• Carnet de membru CAFR vizat „Activ” pentru anul in curs – copie insotita de mentiunea „conform
cu originalul”, semnata si stampilata
• Declaratie pe propria raspundere a auditorului financiar din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in
ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al CAFR – original
• CV-uri ale auditorilor – original, insotite de documente suport de calificare – copie insotita de
mentiunea „conform cu originalul”, semnata si stampilata
Persoane fizice.
Autorizatie/ Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR (Camera
Auditorilor Financiari din Romania) – copie insotita de mentiunea „conform cu originalul”,
semnata si stampilata
• Carnet de membru CAFR vizat „Activ” pentru anul in curs – copie insotita de mentiunea „conform
cu originalul”, semnata si stampilata
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Declaratie pe propria raspundere a auditorului financiar din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in
ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta profesionala al CAFR – original
CV-uri ale auditorilor – original, insotite de documente suport de calificare – copie insotita de
mentiunea „conform cu originalul”, semnata si stampilata

2. SPECIFICATII TEHNICE: Conform caietului de sarcini aferent achizitiei
Caietul de sarcini se solicita prin email: claudia.dumitru@inoe.ro sau direct la sediul autoritatii contractante.
3. ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTEI
Ofertele vor fi depuse cu Scrisoare de inaintare (Formularul nr.1).
Se va completa Formularul nr.2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art. 180.
Se va completa Formularul nr.3 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Se va completa Formularul nr.4 - DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art.691 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006. Persoanele cu functie de decizie in cadrul institutie implicate in procedura de
atribuire: dr.ing. Roxana Savastru - director general; ec.Aneta Popescu-director economic; Mihail Barbu consilier Juridic; dr.Viorel Braic – director proiect, dr.ing.Marina Tautan – responsabil financiar proiect,
Claudia Dumitru - compartiment achizitii publice, Membrii in Consiliul de Administratie: Pavelescu GabrielaMarianna, Marin Laura, Cojoc Marin, Dobre Elena, Balteanu Dan, Ionescu Bogdan Emanuel
Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR- copie legalizata;
Carnet de membru CAFR vizat cu mentiunea „Activ” pe anul in curs-copie conform cu originalul;
Auditorul trebuie sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de Departamentul de monitorizare si competenta
profesionala CAFR (declaratie pe proprie raspundere sau alt document doveditor), CV Persoanei/persoanelor
responsabile de intocmirea rapoartelor de audit, experienta minim necesara: 2 proiecte POS CCE auditate
(Formularul nr.7).
Propunerea tehnica:
Propunerea tehnică – conform specificatiilor din caietul de sarcini aferent achizitiei - Formularul 5
Notă: Toate cerinţele din caietul de sarcini sunt considerate minimale şi obligatorii.
Caietul de sarcini se solicita prin email: claudia.dumitru@inoe.ro sau direct la sediul autoritatii contractante.
Propunerea financiara:
Formular 6: Formularul de ofertă
Formular 7: Centralizatorul de preturi
Ofertele vor fi exprimate in lei. Pretul din propunerea financiară va fi exprimat in lei fara TVA si cu TVA.
Toate serviciile se achizitionează cu plata in lei.
Modul de prezentare şi depunere a ofertei:
Oferta se va depune la sediul Autorității Contractante din Str. Atomistilor nr.409, Magurele, Ilfov, CP MG 5,
cod 077125, România, Tel: 021-457.57.57, Fax: 021-457.45.22; e-mail: inoe@inoe.ro.
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.
DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI : 22/05/2015, ORA 10:00.
Termenul de livrare: La finalizarea proiectului, corelat cu cap. 3 din Caietul de sarcini.
Termenul de plata: Plata catre auditor se va face dupa notificarea de acceptare la plata a ultimei CRC, pe baza
facturii în original emisă de ofertant (câştigător) , proces verbal de predare – primire si
- proces verbal de recepţie a raportului de audit.
FORMULARE
1. Formularul nr.1 – Scrisoarea de inaintare
2. Formularul nr.2 – Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180
3. Formularul nr.3 Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr.34/2006
4. Formularul nr.4– Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
5. Formularul nr.5–Propunere Tehnica
6. Formularul nr.6– Formular de oferta
7. Formularul 7– Centralizator de preturi

Formularele se solicita prin email: claudia.dumitru@inoe.ro sau direct la sediul autoritatii contractante.
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