DOCUMENTAŢIE ACHIZITIE
„SERVICII DE AUDIT”

I. a. BENEFICIAR
Denumire: ORGANIZATIA NATIONALA CERCETASII ROMANIEI (O.N.C.R.) - FILIALA BRASOV
„VIRGIL ONITIU”
Adresa: Bdul Iuliu Maniu nr.47, Etaj V, Cam. 510, Brașov
Localitate: Brasov
Cod postal:
Tara: Romania
Contact: Maroti Maricel-Adrian
Telefon: 0788599202, Fax: 0268338553
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute de la: Maroti Maricel – presedinte O.N.C.R. Brasov;
tel: 0788599202; E-mail: contact@cercetasibrasov.ro.
I.b.SURSA DE FINANTARE :
Program finanţat din fonduri comunitare:
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Proiect cod SMIS 50595, POSDRU/163/2.2/G/141818
II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract: SERVICII DE AUDIT.
II. 1.2) Denumire contract şi locul de livrare sau prestare:
Denumire contract: SERVICII DE AUDIT.
Locaţia lucrării/livrării/prestării: BRASOV
(a) Produse
(b) Servicii
X
Cumpărare
Categoria serviciului:
Leasing 1
Închiriere
Cumpărare în rate
Principalul loc de prestare: BRASOV.
Principalul loc de livrare:
Cod CPV: 79212000-3.
Cod CPV :
II. 1.3) Durata contractului de achiziţie: se va exprima în zile, luni sau ani .
18 luni.
II.2) Cantitatea sau scopul contractului
II.2.1) Total cantităţi de produse/servicii ce urmează a fi achiziţionate în cadrul contractului:
Scopul contractului este de a audita operatiunile financiare desfasurate in cadrul proiectului.

III. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE
III.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului
Cerinţă obligatorie:
Declaraţie privind eligibilitatea

Solicitat X
Nesolicitat □
- Completare formular
Cerinţă obligatorie:
Declaraţie privind neîncadrarea în
prevederile art. 181
-Completare formular
Solicitat X Nesolicitat □
III.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice/fizice române
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului,
original sau copie legalizată;
Dovada calității de auditor cu drept de auditare pentru fonduri
europene nerambursabile din FSE-POSDRU, certificată de CAFR;
CUI, act constitutiv/statut – copie certificata conform cu originalul.

IV. PREZENTAREA OFERTEI
IV.1) Limba de redactare a ofertei
IV.2) Perioada de valabilitate a ofertei
IV.3) Modul de prezentare a
propunerii tehnice şi financiare

- română
- 30 de zile de la data depunerii ofertelor.
A :Oferta tehnica: Documente tehnice: se va prezenta descrierea
amanuntita a etapelor serviciului de auditare. Se va prezenta
propunerea tehnică, cu toate caracteristicile de identificare, în
corespondenţă cu specificaţiile tehnice conţinute în caietul de sarcini.
Serviciile vor fi ofertate sub denumirea lor comercială, iar fiecare
caracteristică va fi evidenţiată în documentaţia ofertantului, astfel
încât comisia de evaluare să o poată identifica drept criteriu îndeplinit
conform cerinţelor tehnice solicitate. Ofertele care nu fac dovada
explicită a caracteristicilor tehnice vor fi considerate neconforme.
Propunerea tehnică va cuprinde caracteristicile tehnice pentru fiecare
categorie de serviciu achiziţionat. Oferta tehnică ce nu va cuprinde
specificaţii tehnice pentru toate serviciile precizate în caietul de
sarcini va fi declarată neconformă.
B: Oferta financiara:
Preţul ofertei (fără TVA) se va exprima în LEI şi va rămâne
neschimbat pe toată perioada de valabilitate a ofertelor.
Oferta financiară va fi detaliată și trebuie să cuprindă: detalierea
cheltuielilor pe cele 7 rapoarte solicitate, respectiv rapoarte
intermediare si raportul final. Va fi mentionat costul fiecarui raport,
urmand sa fie specificat si totalul intregului serviciu.
Termene de plata: Ofertantul se obliga sa intocmeasca raportul de
audit la un termen de 5 zile calendaristice de la predarea
documentelor ce trebuie auditate, de catre beneficiar. Plata se face in
termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea fiecărei Cereri de
Rambursare, aferente fiecărui raport de audit.
Locul și termenul de depunere a ofertelor:
ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ CERCETAȘII ROMÂNIEI
(O.N.C.R) – FILIALA BRAȘOV ”VIRGIL ONIȚIU”
Bdul Iuliu Maniu nr.47, Etaj V, Camera 510, Brasov.
Data limita de depunere: 08.04.2014, ora 13:00

IV.4) Posibilitatea modificării sau
retragerii ofertei
IV.5) Modalităţi de contestare a
deciziei achizitorului de a atribui
contractul şi modul de soluţionare a
acestor contestaţii

IV.6) Clauze contractuale obligatorii

Oferta va fi însoțită de o scrisoare de intenție în care vor fi
menționate datele de contact ale ofertantului, precum și ale unei
persoane de contact (adresa sediului, telefon, fax, mobil și e-mail).
Oferta se depune într-un exemplar original in plic închis pe care se va
scrie ”A NU SE DESCHIDE LA SECRETARIAT”
Oferta poate fi retrasă și/sau modificată numai până la termenul
limită menționat în prezentul document, respectiv 08.04.2014.
Orice ofertă primită la altă adresă decât cea menționată sau după
termenul limită menționat va fi respinsă.
Eventualele contestații cu privire la selectarea ofertelor vor putea fi
depuse în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor, la
comisia internă special desemnată pentru soluționarea acestora, la
adresa: Bdul Iuliu Maniu nr.47, Etaj V, Camera 510, Brasov.
Contestațiile vor fi soluționate în maxim 24 de ore de la data
depunerii. Decizia comisiei de contestații poate fi contestată în
instanță.
Prestatorul se obiga sa intocmeasca un numar de 7 rapoarte de audit,
in conformitate cu legile in vigoare si cu cerintele specificate de
beneficiar.
Termenul maxim de predare al raportului de audit de la primirea
documentatiei de la beneficiar este de 5 zile calendaristice. In cazul in
care acest lucru nu este posibil din cauza unor motive imputabile,
prestatorul se obliga sa anunte beneficiarul, în termen de 24 de ore de
la constatarea situației care împiedică respectarea termenulu. Anunțul
va fi realizat in scris.
Prezentul document, împreună cu oferta (cu toate elementele ei) face
parte integrantă din contract, iar prin depunerea ofertei, ofertantul
este de acord cu toate condițiile specificate în acestea.
Contractul va include obligatoriu, toate elementele mentionate in
acest document, referitoare la pret, modalitate de plata. Toate
documentele asumate de ofertant, precum oferta tehnica, oferta
finaciara, declaratii si certificate vor fi parte componenta a
contractului incheiat cu acesta.

V. CRITERII DE ATRIBUIRE
V.1) Preţul cel mai scăzut
X
V.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică
Factor de evaluare
Factor de evaluare

Pondere
Pondere

VI. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢII TEHNICE)
Obiectul contractului il constituie prestarea unor servicii de audit solicitate de catre Organizatia Nationala
Cercetasii Romaniei, Filiala Brasov „Virgil Onitiu” pentru asigurarea managementului proiectului identificat cu
cod SMIS 50595, POSDRU/163/2.2/G/141818.
Ofertantul se obliga sa intocmeasca un numar de 7 rapoarte de audit, care vor insoti cererile de rambursare
transmise de catre O.N.C.R. Brasov catre OI POSDR MEN. Termenul de livrare al raportului de audit este de 5
zile calendaristice de la data primirii documentelor de la O.N.C.R. Bv.

Serviciile vor fi prestate in conformitate cu standardele si codul etic, respectiv cerintele prevazute de finantator,
documentatia transmisa pentru procedura de achizitie, oferta transmisa de catre prestator si declarata
castigatoare.
Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor cuprinse in documentele pe care beneficiarul i le
transmite.
Plata se face ulterior prestării serviciilor – numai după aprobarea fiecărei Cereri de Rambursare, cf. art.5, lit. D,
pct.(9)-(14) din contractul de finanțare OI/1422/D/12.03.2014 – în termen de 15 de zile calendaristice.
Datele estimative de realizare a rapoartelor de audit (termen de predare al raportului) sunt: 27.04.2014,
10.07.2014, 10.10.2014, 10.01.2015, 10.04.2015, 10.07.2015 și 10.10.2015. Beneficiarul isi pastreaza dreptul de
a alege data la care sa solicite intocmirea raportului intermediar, in functie de nevoi si de cheltuielile efectuate.

Data publicarii, 01.04.2014

