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ANUNT 

 

Denumire contract: 
Achiziţionare servicii audit financiar din cadrul proiectului “Optimizarea standardelor de calitate in sistemu
l public al Municipiului Timisoara" cod SIPOCA 482 Cod SMIS2014+ 119160 CUI:14756536_2018_PAAPD10
4289 

Data limita depunere oferta: 
19.12.2018 15:11 

Tip 
anunt: 

Cumparari 
directe 

Tip 
contract: 

Servicii 

Cod si 
denumire CPV: 

79212100-4 - Servicii 
de auditare financiara 
(Rev.2) 

Valoare 
estimata: 

14.750,00  RON  

Caiet de sarcini: 
CS+extras Ghid POCA 
+Formular +Contract 
AUDIT POCA 482.pdf 

Descriere contract: 
In baza contractului care se va incheia, pe parcursul implementarii proiectului "Optimizarea standardelor d
e calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” cod SIPOCA 482 Cod SMIS2014+ 119160, se va reali
za: - un audit intermediar, concretizat într-un raport privind constatările factuale întocmit de auditorul ext
ern efectuat după ce Beneficiarului i-au fost rambursate cheltuielile, de către AM POCA, în proporţie de 50
%,şi care va însoţi următoarea cerere de rambursare ce va fi depusă de către Beneficiar, şi - un audit final, l



a sfârşitul perioadei de implementare a proiectului concretizat într-un raport privind constatările factuale î
ntocmit de auditorul extern şi care va însoţi cererea de rambursare finală (în ultima lună de implementare 
a proiectului) , respectiv se vor intocmi doua rapoarte de audit de catre un auditor acreditat. Fiecare dintre
 cele două rapoarte intermediar/final elaborate de către auditorul independent vor fi însoţite si de o decla
raţie pe propria răspundere a cestuia din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de
 CAFR. Serviciile vor fi prestate cu respectarea tuturor cerintelor impuse in Caietul de sarcini SC2018-3034
3/14.12.2018 si in Instructiunile si termenii de referinta pentru achizitionarea serviciilor de audit din Ghidul
 beneficiarului POCA – ver.2018 

Conditii referitoare la contract: 
Serviciile de audit se vor presta conform cerintelor impuse in documentatia (caiet de sarcini nr. SC2018-30
343/14.12.2018, Instructiuni si termeni de referinta pentru achizitionarea serviciilor de audit din Ghidul be
neficiarului POCA – ver.2018 si Contract de prestari servicii), atasata prezentului anunt si postata pe pagina
 de internet a autoritatii contractante www.primariatm.ro, categoria Activitati in derulare/Achizitii publice/
Cumparari directe in desfasurare si/sau atribuite-SAP. 

Conditii de participare: 
Operatorii economici interesati vor transmite oferta la adresa de e-mail: achizitiipublice@primariatm.ro, sa
u va fi depusa pe suport hartie la sediul autoritatii contractante - Municipiul Timisoara, B-dul C.D.Loga, nr.
1, Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii, camera 12, ghiseul 10 sau 11 (parter), pana cel tarziu la data d
e 19.12.2018, ultima ora a zilei. Oferta va cuprinde: 1.Propunerea tehnica, care va cuprinde o descriere det
aliata a serviciilor care sa respecte cerintele din caietul de sarcini. Oferta va cuprinde termenul de prestare 
a serviciului pentru fiecare din cele doua sesiuni de audituri, nr. de zile/sesiune, nr. de ore/zi, preţul/oră şi 
valoarea totală a serviciului pe fiecare sesiune de audit. Se va prezenta un grafic de prestare al serviciilor d
e audit financiar. 2.Propunerea financiara elaborata in corelare cu cerintelor caietului de sarcini, va contine 
Formularul de oferta si un Centralizatorul de preturi, in care se vor evidentia preturile unitare (lei fara TVA)
 si valoarea totala ofertata (lei fara TVA); 3.Contractul semnat si stampilat ceea ce confirma acceptarea tutu
ror clauzelor contractuale. 

Criterii de atribuire: 
Oferta corespunzatoare tehnic cerintelor minime impuse in documentatia atasata si care va prezenta cel m
ai scazut pret, va fi declarata castigatoare. 

Informatii suplimentare: 
Conditiile de livrare si modalitatile de plata sunt specificate in caietul de sarcini si modelul de contract atas
at. 
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