Nr. Inreg. 4193/ 26.11.2010

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII
Contract de prestari servicii de contabilitate - expertiza contabila - CPV 79211000-6
(Denumirea contractului de servicii)

Achizitor: Fundatia Holt Romania F.C.S.S.C.F. - Filiala Iasi
Titlul proiectului: „Bona potrivită - Iaşi. Promovarea măsurilor active de ocupare a persoanelor
inactive şi a celor şomere de lungă durată”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/99/5.1/G/76112
Linia de finantare: Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare”
Calitatea achizitorului in cadrul proiectului: Beneficiar
1. INFORMATII GENERALE
1.1 Achizitor
Denumire: Filiala Iaşi a Fundaţiei Holt România - Fundaţia de Consultanţă şi Servicii Sociale pentru Copii şi Familii
Adresa: Localitatea Iaşi, str. Bistriţa, nr.7, bl.B13, ap.3, parter, cod postal 700607, România
Persoana de contact: COJOCARU ŞTEFAN, Telefon/fax: 0332.402.515, 0332.402.516
Email: stefan.cojocaru@holtis.ro
Adresa de internet: http://www.holtis.ro
1.2. (a) Termen limita de depunere a ofertelor (data, ora): 13 decembrie 2010, ora 12:00.
(b) Adresa unde se primesc ofertele (sediul achizitorului): Municipiul Iaşi, str. Bistriţa, nr.7, bl.B13, ap.3, parter,
cod postal 700607.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o
altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea find 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 Contabilitate - Expertiza contabila, CPV 79211000-6.
2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor ce vor fi achiziţionate: vor fi achizitionate servicii de contabilitate pentru
asigurarea evidentei contabile analitice distincte a Proiectului „Bona potrivită - Iaşi. Promovarea măsurilor active de
ocupare a persoanelor inactive şi a celor şomere de lungă durată” desfasurat in intervalul 01.10.2010 – 30.09.2012.
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare.
- Denumire contract: Contract de Servicii de Contabilitate - Expertiza contabila, CPV 79211000-6
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(a) Lucrari

(b) Produse

(c) Servicii

Executie

-

Cumparare

-

Categoria serviciului:

Proiectare si executie

-

Leasing

-

2A

X

Realizare prin orice mijloace
corespunzătoare cerinţelor
specificate de achizitor

Inchiriere

-

2B

-

-

Cumparare in rate

-

Principalul loc de prestare:
Iaşi, str. Bistriţa, nr.7, bl.B13, ap.3,
parter, cod postal 700607
2.1.4 Durata contractului de achizitie: pentru toata durata de implementare a proiectului (de la data semnării pana la
data de 30.09.2012).
Nu este cazul
-

Nu este cazul
-

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA
OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut

X

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 preţul
contractului
4.3. Perioada minimă de valabilitate a
ofertei
4.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic
si financiar)

Limba română
Lei
30 zile de la data deschiderii ofertelor, perioada considerata necesara
pentru încheierea contractului de prestări servicii. Orice oferta valabila
pe o perioada mai scurta va fi respinsa ca fiind necorespunzatoare.
Oferta tehnică va contine cerintele prevăzute în descrierea
obiectului contractului (specificatii tehnice).
Oferta financiară va fi exprimată ferm în lei, fără TVA, în formatul
indicat prin Formular 6 si va fi însotită de un centralizator de preturi
pentru detalierea costurilor, tinându-se cont de serviciile solicitate în
descrierea obiectului contractului (specificatii tehnice), în conformitate
cu Formular 5 – în original (unde este cazul). Suma totală a
serviciilor trebuie să nu depăsească bugetul maxim alocat.
Ofertantilor le este reamintit faptul că bugetul maxim alocat pentru
acest contract este de 48.000 lei.
Ofertele care depăsesc bugetul maxim alocat, atât total, cât si
defalcat, pentru acest contract vor fi respinse.
Ofertele vor fi transmise pana la data de 13 decembrie 2010, ora
12:00 la sediul proiectului, Iaşi, str.Bistriţa, nr.7, bl.B13, ap.3,
parter, cod postal 700607.
1. Oferta se transmite împreună cu o scrisoare de înaintare, în
formatul prevăzut în Formular 7, transmis în original. Scrisoarea de
înaintare si orice împuternicire a unui reprezentant al ofertantului de a
participa la sedinta de deschidere nu vor fi incluse în plicul ce contine
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4.5. Posibilitatea retragerii sau modificării
ofertei

4.6. Informaţii referitoare la termenele
pentru livrarea bunurilor/prestarea
serviciilor/executarea lucrarilor.
4.7. Modalităţi de contestare a deciziei
achizitorului de atribuire a contractului de
achiziţie si de soluţionare a contestaţiei.
4.8. Clauzele contractuale obligatorii,
inclusiv condiţiile de actualizare/ modificare
a preţului contractului de achiziţie.

oferta, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta.
2. Număr de exemplare – 2 ex. (un original si o copie, în plicuri
separate, ambele sigilate, marcate corespunzător
„ORIGINAL”, ”COPIE”.
Plicul exterior trebuie să fie sigilat si marcat cu adresa
achizitorului si cu inscriptia: „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE
DE DATA DE 13 decembrie 2010, ORA 12:00’’.
3. Oferta se va depune în asa fel încât să fie primită de către
achizitor înainte de împlinirea termenului limită de depunere
specificat în anuntul de participare.
4. Deschiderea ofertelor:
a) Ofertele se vor deschide la data de 13 decembrie 2010, ora
12:00 la sediul achizitorului.
b) La deschiderea ofertelor pot participa si reprezentantii
operatorilor economici, care vor prezenta CI si împuternicire din
partea operatorului economic.
Ofertantii au posibilitatea de a retrage ofertele depuse în orice
moment în perioada termenului limită mentionat în prezenta
ofertă. Orice ofertă depusă după termenul limită mentionat în
prezenta cerere de ofertă va fi respinsă. Ofertele respinse din cauza
întârzierii vor fi păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.
Prestarea serviciilor se vor efectua la termenele stabilite de legislatia
românească in vigoare.
La sediul achizitorului (conform OUG nr.34/2006).
Pretul este ferm pe perioada contractului.

5. CRITERII DE ELIGIBILITATE
5.1. Situatia personală a candidatului/ ofertantului
Declaratii privind eligibilitatea
Solicitat
X
Nesolicitat
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile articolului
181 din OUG nr 34/2006

Completare Formular 1 – in original
Completare Formular 2 – in original

Solicitat X
Nesolicitat
5.2. Capacitatea de exercitare a activitătii profesionale (înregistrare)
Persoane juridice române
1. Certificat de înregistrare fiscală – copie
pe care se va mentiona „conform cu originalul” semnată
si stampilată.
5.3. Capacitate tehnică si/sau profesională
Informatii privind capacitatea tehnică
1. Completare Formular 3 – in original;
2. Declaratie privind lista principalelor prestări de
Solicitat X
Nesolicitat
servicii, în domeniu, în ultimii 3 ani, Formular 4 - in
original. Pentru dovada acestor contracte se vor
prezenta fie copii după contracte, fie recomandări de la
beneficiarii contractelor în care să se precizeze numele /
titlul contractului, valoarea finală certificată a acestuia,
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sursa de finantare, perioada de prestare, precum si o
descriere a serviciilor prestate în cadrul contractului
respectiv (3 contracte/ recomandări).
6. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAŢIILE TEHNICE)
6.1. Criterii minime de calificare/selectie obligatorii a expertului contabil:
- expertul contabil poate fi orice persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul Expertilor Contabili activi intocmit
de CECCAR, inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CECCAR pe anul respectiv;
- expertul contabil sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de Etica sau de catre Comisiile de
Disciplina CECCAR;
- expertul contabil trebuie sa aiba experienta in contabilitatea specifica organizatiilor non-guvernamentale/
fundatiilor de minim 2 ani.
6.2. Cerintele tehnice minimale ale serviciilor achiziţionate sunt următoarele:
- ţinerea evidentei contabile analitice distincte a Proiectului „Bona potrivită - Iaşi. Promovarea măsurilor active de
ocupare a persoanelor inactive şi a celor şomere de lungă durată” pentru toata durata de implementare a proiectului
(de la 01.10.2010 pana la 30.09.2012) – utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor
referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
- efectuează analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale, daca este necesar;
- efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice, în
condiţiile prevăzute de lege;
- execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi informatică, in plan financiar;
- îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor în cadrul proiectului;
- expertul contabil va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor din cadrul proiectului, precum si
documentatia aferenta reconcilierii contabile între conturile contabile ale AMPOSDRU şi cele ale Beneficiarului
pentru operaţiunile gestionate în cadrul Proiectului;
- expertul contabil ce urmează să fie achiziţionat va fi membru al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România;
- activitatea expertului contabil se desfasoara la sediul achizitorului.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0332.402.515 sau e-mail: stefan.cojocaru@holtis.ro. Persoană de
contact: Stefan Cojocaru – manager proiect.
Întocmit,
RUSU IRINA IOANA
Consilier juridic
Avizat,
COJOCARU STEFAN
Manager proiect
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