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CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea ~i prezentarea ofertei
~i constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica.
Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice,

SCURTA DESCRIERE
Serviciile solicitate in caietul de sarcini sunt destinate pentru desfasurarea in bune conditii a
activitatilor specifice.
PRESTAREA
BENEFICIARULUI.

SERVICIULUI

SE

VA

REALIZA

LA

SOLICITAREA

SCRISA

A

Conditii de eligibilitate
Auditorul va fi membru al CAFR, cu carnet vizat pentru anul in curs.
Modul de prezentare a ofertei
Oferta financiara va fi elaborata in lei, fara TVA.
Auditorul financiar verifica faptul ca toate cheltuielile declarate de Beneficiar sunt reale,
inregistrate in contabilitate ~iin evidenta cheltuielilor ~isunt eligibile in conformitate contractul de
finantare ~iemite un raport al constatarilor factuale.
Auditorul va realiza auditul intregului proiect conform legislatiei in vigoare ~i cerintelor
finantatorului.
Pentru fiecare sesiune de auditare, auditorul va avea la dispozitie 5 zile lucratoare de la
primirea documentelor pentru a prezenta raportul de audit.
Autoritatea contractanta are obligatia de a furniza documentele solicitate de catre auditor
necesare indeplinirii in bune conditii a cerintelor din prezentul caiet de sarcini.
in anexa "Verificarea cheltuielilor" sunt prezentate conditiile tehnice de realizare a misiunii
de audit.
Modalitatea de efectuare a platii
Plata serviciilor se va face cu ordin de plata, in termen de 30 zile de la primirea rapoartelor de
audit si a facturii. Plata va fi efectuata pentru numarul efectiv de rapoarte de audit intocmite.
Factura va fi insotita de un de proces-verbal de receptie calitativa ~i cantitativa al rapoartelor de
audit efectuate, aprobat de catre autoritatea contractanta,
Receptia serviciilor prestate se va face pe baza de proces verbal de receptie la data predarii
raportului de audit.
Nu se accepta plata in avans conform HG 264/2003, modificata si completata.
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa fumizeze toate informatiile
solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul
contractului de achizitie publica
Oferta financiara va contine pretul unui raport de audit, numarul de rapoarte de audit si pretul
total al ofertei, in lei, rara TV A ~i TV A-ul distinct.
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finantatorului.

Criteriul de atribuire
Oferta declarata ca~tigatoare va fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic,
iar criteriul de atribuire al contractului este "eel mai bun raport calitate-pret"
Ofertele care nu indeplinesc cerintele minime stabilite in caietul de sarcini vor fi considerate
oferte neconforme.
Luand in considerare, atat necesitatea cheltuirii eficiente a fondurilor publice, cat ~i
specificul, irnportanta ~i valoarea obiectivului de investitii, inaintam GRILA DE EVALUARE,
respectiv factorii de evaluare tehnica ~i modul de acordare a punctajelor punand un accent deosebit
pe asigurarea unui raport echilibrat pret/calitate,
Avand in vedere numarul proiectelor care trebuiesc auditate precum ~i de specificul
proiectelor, se va pune accentul pe experienta profesionala a expertului-cheie implicat in auditare.
GRILA DE EV ALUARE A OFERTELOR
Nr. Crt.
1.

2.

Factor de evaluare
Pretul ofertei (Po)
Experienta similara a expertului-cheie

Pondere
40%
60%

Deta Iii
.. dap liicarea algontmu IU1. de ca Icu I:
II pnvm
Pentru eel mai scazut pret dintre preturile ofertelor se
acorda punctajul maxim de 100 de puncte
Punctaj pentru pretul ofertei (Po)
Pentru celelalte preturi punctajul se acorda astfel:
Po = ( pret minim / pret ofertat ) x punctajul maxim
alocat
Preturile care se cornpara in scopul identificarii clasamentului sunt preturile totale oferite pentru toate
proiectele solicitate a fi audiate, exclusiv TVA.

Experienta profesionala a expertului-cheie
auditare proiecte de tip PN II sau PN III (Pe)

In

Se acorda 30 puncte pentru experienta acumulata in
auditarea unui nurnar de 2-4 proiecte
Se acorda 60 puncte pentru experienta acumulata in
auditarea unui numar de 5-8 proiecte
Se acorda 100 puncte pentru experienta acumulata in

I auditarea unui numar de peste 9 proiecte

Experienta profesionala se probeaza prin prezentarea de contracte, recomandari sau rapoarte de audit
asumate.
Punctaj total

= 40%

Po

+ 60% Pe

Oferta care va obtine eel mai mare punctaj total va fi declarata castigatoare.
in cazul in care doua oferte se vor c1asa pe locul intai avand acelasi punctaj, autoritatea
contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are eel mai mic pre],
Daca ~i ofertele financiare sunt egale, departajarea se va face prin reofertarea propunerii
financiare in plic inchis depus la registratura universitatii,

Specificatii tehnice

Verificarea cheltuielilor

Prezentul document reprezinta ST pe care .Beneficiarul'' - Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din
Iasi, solicita .auditorului'' 0 activitatea de verificare a cheltuielilor si raportarea privind contracte de
cercetare finantare in cadrul programelor nationale PN II ~i respectiv PN III.
1. Responsabilitatile partilor cu privire la angajament
"Beneficiarul",
Universitatea Tehnicd "Gheorghe Asachi'' din lasi, este organizatia care primeste
finantarea ~i care a semnat contractul de finantare cu UEFISCDI.
•
Beneficiarul este responsabil pentru fumizarea documentelor de raportare ale contractelor pentru
actiunea finantata prin contractul de finantare ~i pentru asigurarea faptului ca acest raport poate fi
reconciliat adecvat cu sistemul de contabilitate ~i inregistrare al Beneficiarului, cu Inregistrarile de baza ~i
conturile contabile.
•
Beneficiarul accepta ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest angajament
depinde de Beneficiar ~i de partenerii sai daca este cazul, furnizand acces liber ~i total la personalul
beneficiarului, la toate informatiile si inregistrarile pe care auditorul Ie considera necesare in vederea
emiterii raportului sau.
"Auditorul" este persoana fizica sau firma de audit autorizata potrivit legislatiei in vigoare de catre
autoritatea competenta, respectiv Camera Auditorilor Financiari din Romania, sa desfasoare audit in
conformitate cu reglementarile adoptate de aceasta.
Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate asa cum sunt specificate in aceste ST ~i
pentru transmiterea catre Beneficiar a unui Raport privind Constatarile Factuale.
•
Auditorul este membru al CAFR care este la randul sau membru al Federatiei Internationale a
ContabiIilor (IFAC).
2.

Subiectul angajamentului

Subiectul acestui angajament este intocmirea raportului de constatari factuale cu privire la contractele de
finantare specificate in anexa. Informatiile, atat financiare cat ~i non-financiare, care sunt supuse

verificarii de catre auditor, reprezinta toate informatiile care fac posibila verificarea cheltuielilor pretinse
de catre Beneficiar, respectiv daca acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte ~i eligibile. Anexa nr.l a
acestor ST contine 0 prezentare general a a informatiilor cheie a contractului de finantare ~i a actiunilor in
cauza,

a.

Motivul angajamentului

Beneficiarul trebuie sa transmita finantatorului un RCF realizat de un auditor financiar independent in
sprijinul platii solicitante de Beneficiar. Responsabilul cu ordonantarea cheltuielilor solicita acest raport
intrucat el realizeaza plata cheltuielilor solicitate de catre Beneficiar, conditionata in functie de acest
raport al constatarilor factuale.

b.

Tipul ~iobiectivul angajamentului

Obiectivul angajamentului este verificarea de catre auditorul financiar a faptului ca sumele solicitate spre
rambursare de catre Beneficiar pentru actiunea finantata in cadrul contractului de finantare, s-au efectuat
("realitatea desfasurarii"), sunt legale ("legalitatea"), exacte ("exactitate") ~i eligibile, precum ~i
transmiterea catre Beneficiar a raportului constatarilor factuale cu privire la procedurile agreate executate.
Eligibilitate inseamna ca fondurile furnizate in cadrul finantarii nerambursabile au fost cheltuite in
conformitate cu termenii ~i conditiile contractului de finantare,

Intocmit,
Director DMMP,
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