OIPOSDRU

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013
Axa prioritară nr.1: “Educaţia şi formarea profesională ȋn sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale ȋn sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare
Cod Contract: 155605
Beneficiar: Universitatea din Petroşani
Partener 1: Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” - București
Partener 2: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile și Pielărie - București
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/187/1.5/S/155605

SOLICITARE DE OFERTE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE
FURNIZARE SERVICII DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ
În atenția operatorilor economici interesați:
U N I V E R S I T A T E A D I N P E T R O Ș A N I cu sediul în P e t r o ș a n i , str.
U n i v e r s i t ă ț i i , nr. 20, în parteneriat cu Universitatea Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din
Bucureşti şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Pentru Textile şi Pielărie implementează
derularea proiectului ȋncepand cu data de 30.06.2015, pe o perioadă de 6 luni, proiectul cu titlul:
“Excelenţă ştiinţifică, cunoaştere şi inovare prin programe doctorale ȋn domenii prioritare”,
finanţat din Fondul Social European, ȋn baza contractului de finanţare ȋncheiat cu Organismul de
Implementare Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resursei Umane – Ministerul Educaţiei
şi Cercetării Ştiinţifice (OI POSDRU MECŞ), doreşte oferta de servicii pentru următoarele:
SERVICII DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ
Ofertantul desemnat pentru executarea contractului de servicii de expertiză contabilă va
certifica completitudinea, corectitudinea și realitatea infomațiilor conținute în cererile de
rambursare, precum și a înregistrării în sistemul contabil a operațiunilor declarate în cererile
rambursabile.
Oferta va conţine:
 Oferta tehnico-economică
 Certificate/Diplome care atestă specializarea în domeniul contabilităţii - copie
conform cu originalul, semnată şi ştampilată
 Carnet de membru al CECCAR vizat cu menţiunea “ACTIV”, pentru anul curent copie conform cu originalul, semnată şi ştampilată
 Certificat fiscal eliberat de administrația financiară teritorială la care este arondat
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sediul persoanei fizice sau juridice – în original.
Declaraţie pe propria răspundere a ofertantului din care să rezulte că nu a fost
sancţionat în ultimii 3 ani de către Comisia de Etică, Comisia superioară de
disciplină sau de către Comisiile de disciplină ale filialelor aparţinând CECCAR –
(declaraţia va fi dată de expertul contabil persoană fizică autorizată, de persoana
juridică pentru ea şi pentru expertul contabil nominalizat, după caz) – în original.

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului și stabilirea ofertei câştigătoare este
prețul cel mai scăzut.
Valoarea totală a proiectului: 3 301 592,00 lei, inclusiv TVA;
Contribuția proprie în proiect: 66 031,84 lei;
Asistență financiară nerambursabilă: 3 235 560,16 lei;
Termenul de finalizare al proiectului este 31.12.2015, având ca perioadă de implementare de
6 luni;
- Valoarea estimată a contractului de servicii de audit este de 15000 lei, fără TVA;
Calendarul procedurii de atribuire:
-

Data de publicare a anunțului
Termen limită de
depunere a ofertelor
Data sedinței de deschidere a
ofertelor
-

DATA
24.07.2015

ORA
nu este cazul

29.07.2015

Ora 15:30

LOCAŢIA
www.upet.ro
Sediul Universității din
Petroșani

Sediul Universității din
Petroșani
Propunerea tehnică și financiară va ține seama de Termenii de referinţă pentru verificarea
cheltuielilor Contractului de Finanţare finanţat prin Programul Operaţional Regional 20072013.
30.07.2015

Ora 12:00

RESPONSABIL ACHIZIȚII,
Ing. Szekely Alexandru
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