Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investeşte în oameni !

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Servicii de Audit financiar aferente implementării proiectului O noua dimensiune a calităţii în
învaţământul superior economic, POSDRU/156/1.2/G/137309 cofinanţat din Fondul Social
European
CPV 79212100-4-Servicii de auditare financiară (Rev.2)
A. Cerinţe de participare
- Cerinţa nr. 1. - Ofertantul nu trebuie să fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotărâre
definitivă şi irevocabilă, pentru fraudă, corupţie, spălare de bani, activităţi criminale.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa şi prezenta în original, semnat autorizat şi ştampilatFormular nr. 1 - Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art.180
din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Cerinţa nr. 2. - Ofertantul nu se află în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 69¹ din O.U.G.
nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Încadrarea în situaţia prevazută la art. 69 cu (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din achiziţia directă pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică.
Modalitatea de îndeplinire: se va completa şi prezenta în original, semnat autorizat şi ştampilat.
Formular nr. 2 - Declaraţie pe proprie răspundere;
- Cerinţa nr. 3. - Ofertantul va face dovada calităţii/expertizei de auditor financiar autorizat .
Modalitatea de îndeplinire: prezentarea următoarelor documente în copie cu menţiunea "conform
cu originalul", semnate autorizat şi ştampilate:
1. Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor
Financiari din România;
2. Autorizare a societăţii comerciale având ca obiect auditul financiar eliberată de Camera
Auditorilor Financiari din România;
3. Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România vizat cu menţiunea
“Activ” pentru anul în curs;
4. Declaraţie pe propria răspundere a Auditorului financiar din care să rezulte că nu a fost
sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de monitorizare şi competenţă
profesională al Camerei Auditorilor Financiari din România;
5. Certificat de absolvire/adeverinţă eliberată de CAFR sau orice alt document cu valoare
doveditoare echivalentă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor stabilite prin
Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5 din 21 februarie 2014
pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari
din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la
alţi donatori.
- Cerinţa nr. 4. - Scrisoarea de înaintare – se va completa şi prezenta în original, semnat autorizat
şi ştampilat – Formular nr. 4.
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
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B. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.
C. Instrucţiuni cu privire la depunerea ofertelor.
1. Adresa la care se depune oferta: Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Management
Financiar Contabil Craiova , str. Brazda lui Novac, nr.4, cod postal 200114, Craiova, Dolj
2. Data limită pentru depunerea ofertei: în conformitate cu termenul şi ora limită de depunere a
ofertelor din cererea de ofertă: 21.08.2014, ora 09.30.
3. Oferta va primi un număr de înregistrare cu specificarea orei la care a fost depusă, în plic sigilat,
ştampilat şi inscripţionat.
Pe plic se vor scrie următoarele informaţii:
Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova, str.
Brazda lui Novac, nr.4, cod postal 200114, Craiova, Dolj
• Oferta pentru ,,Servicii de Audit financiar aferente proiectului “O noua dimensiune a
calităţii în învăţământul superior economic -POSDRU/156/1.2/G/137309”
In atentia d-nei Manea Felicia -Florina -responsabil financiar
4. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi a
documentelor care o însoţesc.
5. Plicul , va conţine documentele privind:
a) îndeplinirea Condiţiilor de participare;
b) oferta Tehnică;
c) oferta Financiară;
6. Întreaga ofertă va fi semnată şi ştampilată, de către reprezentanţii legali ai ofertantului, pe
fiecare pagină şi numerotată crescător de la prima până la ultima pagină.
7. Oferta va conţine în mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun.

Criteriul de atribuire:pretul cel mai scazut
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