Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5, DMI 5.2
Titlul proiectului: “CENTRU DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE IN MEDIUL RURAL”
Numar identificare proiect: POSDRU / 83 / 5.2 / S / 47674

Nr. 245 / 28.09.2010

ANUNT - ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII
Asociatia de Promovare a Turismului in Delta Dunării “Prom Tour Delta”, cod de înregistrare fiscală
16419316, telefon/fax 0240/552506, e-mail: promtour2010@gmail.com, in calitate de Autoritate Contractanta, va
invita sa ne transmiteti oferta dumneavoastra pentru achizitia de Servicii de auditare financiară – Cod CPV
79212100-4.
Achizitia se realizeaza in cadrul proiectului „Centru de dezvoltare a resurselor umane in mediul rural”, proiect
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
– 2013 (Contract de finantare POSDRU/83/5.2/S/47674).
Procedura aplicata de achizitie este cumpărare directă (prin selectie de oferte) – conform OUG 34/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.
DOCUMENTAłIA PENTRU OFERTANłI PENTRU ACHIZIłIA „SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ”
Achizitor

Asociatia de Promovare a Turismului in Delta Dunării “Prom Tour Delta”

Titlul proiectului POSDRU

Centru de dezvoltare a resurselor umane in mediul rural

Nr. contractului de finantare

POSDRU/83/5.2/S/47674

Calitatea achizitorului in
cadrul proiectului

Beneficiar

1. INFORMATII GENERALE
1.1 Achizitor
Denumire: Asociatia de Promovare a Turismului in Delta Dunării “Prom Tour Delta”
Adresa: Bloc Coral Plaza Mall, Str. Babadag, nr. 159, etajul 11, Ap 23, Municipiul Tulcea, Cod postal
820004
Persoana de contact: Costica BERCEA

Telefon: 0240/552506

E-mail: promtour2010@gmail.com

Fax: 0240/552506

Adresa de internet: www.e-deltadunarii.ro
1.2 (a) Termen de depunere a ofertelor (data ora): 04 octombrie 2010, ora 16:00.
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(b) Adresa unde se primesc ofertele: Bloc Coral Plaza Mall, Str. Babadag, nr. 159, etajul 11, Ap 23,
Municipiul Tulcea, Cod postal 820004
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.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1 Descriere
2.1.1 Denumirea contractului de achizitie
Titlu: Contract de Servicii de auditare financiară
2.1.2. Descrierea produselor ce vor fi achiziŃionate: vor fi achizitionate servicii de auditare financiara a
Proiectului „Centru de dezvoltare a resurselor umane in mediul rural”
2.1.3. Denumire contract şi locaŃia lucrării, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrari

(b) Produse

Executie
Proiectare si executie
Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinŃelor
specificate de achizitor

Cumparare
Leasing
Inchiriere
Cumparare in rate

(c) Servicii
Categoria serviciului:
2A

2B
Principalul loc de prestare:
Sediul proiectului, Bloc Coral
Principala locatie a lucrarii
Principalul loc de livrare
Plaza Mall, Str. Babadag, nr.
159, etajul 11, Ap 23, Municipiul
Tulcea
2.1.4 Durata contractului de achizitie: pentru toata durata de implementare a proiectului (pana la data
de 31.05.2013)

3. INFORMAłII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA
OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
PreŃul cel mai scăzut
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de redactare a
ofertei
4.2. Moneda în care este
exprimat preŃul
contractului
4.3. Perioada minimă de
valabilitate a ofertei
4.4. Modul de prezentare a

Limba română
Lei
30 zile de la data deschiderii ofertelor, perioada considerata necesara
pentru încheierea contractului de furnizare. Orice oferta valabila pe o
perioada mai scurta va fi respinsa ca fiind necorespunzatoare.
Ofertele trebuie sa respecte specificatiile tehnice minimale din

ofertei (tehnic şi financiar)

4.5. Posibilitatea
retragerii sau modificării
ofertei
4.6. InformaŃii referitoare
la termenele pentru
livrarea bunurilor
4.7 ModalităŃi de
contestare a deciziei
achizitorului de atribuire a
contractului de achiziŃie şi
de soluŃionare a
contestaŃiei
4.8 Clauzele contractuale
obligatorii, inclusiv
condiŃiile de actualizare/
modificare a preŃului
contractului de achiziŃie

documentatie, sa contina pretul prestatiei (cu si fara TVA)
Ofertele vor fi transmise pana la data de 04.10.2010, ora 16:00 la
sediul proiectului, Bloc Coral Plaza Mall, Str. Babadag, nr. 159, etajul
11, Ap 23, Municipiul Tulcea sau prin fax la nr. 0240/552506
Nu este cazul.

Nu este cazul.

Conform OUG 34

Pretul este ferm pe perioada contractului.

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAłIILE TEHNICE)
Cerintele tehnice minimale ale serviciilor achiziŃionate sunt următoarele:
1.
asigurarea auditului financiar specializat pentru proiectul „Centru de dezvoltare a resurselor umane in
mediul rural” (pentru toata durata de implementare a proiectului (pana la data de 31.05.2013));
realizarea pentru fiecare cerere de rambursare transmisă AutorităŃii Contractante a unui Raport de
2.
Audit, conform modelului pus la dispoziŃie de Autoritatea Contractantă;
Societatea Comercială sau PFA care va obŃine contractul de servicii trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii:
• Să fie înscrisă în Registrul Auditorilor Financiari Activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din
România
• Să fie înregistrată în România;
• Să deŃină viză de membru activ al CAFR pe anul 2010;
Conform solicitărilor anterioare, orice ofertant va prezenta, alături de oferta financiară următoarele documente:
• Certificat de atestare a calităŃii de auditor financiar eliberat de CAFR – copie
• Carnet de membru al CAFR vizat cu menŃiunea „activ” pentru anul respectiv - copie
• Certificat fiscal eliberat de AdministraŃia Financiară Teritorială la care este arondat sediul PFA sau SC –
original;
• DeclaraŃie pe propria răspundere a Auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost sancŃionat în
ultimii 3 ani de către Departamentul de Monitorizare şi CompetenŃă Profesională al CAFR.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0240/552506 sau e-mail promtour2010@gmail.com, persoană
de contact: Costica Bercea – Manager proiect.

