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Prof. univ. dr. ing.

INVITATIE DE PARTICIPARE
Universitatea Tehnicd ,,Gheorghe Asachi" din lasi - Direclia de Management si Monitorizare
a Proiectelor invitS operatorii economici interesali sd depunS ofert5 pentru achizitia de,,servrcii de

Audit financiar ertern pentru contracte de cercetare"

l.

lnformalii generale

'1. 1

Achizitor

.

Denumirea: Universitatea Tehnicd "Gheorghe Asachi" din lasi
Directia de Management si Monitorizare a proiectelor

Adresa: B-dul Dimitrie Mangeron nr. 67, lasi
Responsabil achizitie: lng. Dumitru Mihaescu

Telefon: 0232701209
Email: dumitru-anton.mihaescu@staff.tuiasi. ro

1

.2 Publicarea invitaliei de participare gi a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1

.3 Depunerea ofertelor

r'
r'

Dah limitd pentru primirea oferTelor de citre Beneficiar este: 14.03.2O22, ora 10.00.
Se accepti oferte transmise in original - pe adresa Universitatea Tehnicd ,,Gheorghe
Asachi" din lagi, B-dul Prof. Dimitie Mangeron nr. 67, corp T, Registratura, lagi 7OO050, program de lucru cu publicul 08:00 - 15:00 sau prin E-mail pe adresa
dumitru-anton.mihaescu@staff.tuiasi.ro.

in cazul ofertei transmise prin email,

Beneficiarul poate solicita gi transmiterea ulErioard, in maxim 3 zile lucrdtoare de la

/

data depunerii, a ofertei in original. Orice ofertd primitd dupi termenul limitd
mentjonat va fi respinsd.
Notd: se va menliona ,,ofertd Servicii de Audit financiar ertern pentru contracte de
cercetare"

/

Ofertantul declarat cdgtigdtor va publica serviciile in SEAP in termen de maxim
de la primirea comunicirii.

2

zile

1.4 Modul de elaborare a ofertei

/
r'

Ofertantul trebuie se elaboreze oferta pentru toate serviciile din caietul de sarcini. Nu vor fi
luate in considerare ofertele din care lipsesc repere solicitate prin caietul de sarcini.

Documente de calificare

Ofertantul trebuie

si

prezinte urmitoarele documente care dovedesc capacitatea de exercitare
a activitetii profesionale:

-

certificat de inregistrare

-

copie, din care se rezulte ce operatorul economic este legal
constituit precum si faptul ci are capacitatea profesionald de a realiza activitdtile carc fac
obiectul contractului.

- Auditorul trebuie sa fie membru activ al CAFR, calitate dovedite prin prezentarea

copiei

carnetului de auditor financiar vizat cu mentiunea activ, valabil pe anul in curs.
- impotriva auditorilor financiari si nu se fi pronuntat sanctiuni disciplinare remase definitive in
ultimii trei ani. Pentu a demonstra indeplinirea aceastei cerinle trebuie si prezinte o declaratie
pe propria rispundere din care sd rezulte ci nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de cetre
Departamentul de monitorizare si competenli profesionald a CAFR

/

-

Propunerea tehnico

-

financiare

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiard astfel incAt aceasta sa respecte in
totalitate cerinlele prevazute in Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu
privire la pret precum 9i la alte condilii financiare gi comerciale legate de obiectul contractului
de achizilie publici. Oferta depusi trebuie si indeplineasce in totalitate specificaliile tehnice
minime obligatorii, dupa cum au fost acestea stabilite in caietul de sarcini.
Experienta profesionalS se probeazi prin prezentarea de contracte, recomandari sau
rapoarte de audit asumate. Nu se accepta doar o declaratie pe proprie raspundere.

-

- Declaralie pe proprie rispundere a ofertantului din care si rezulte faptul cd, la elaborarea
ofertei, ofertantul a tinut cont de obligaliile referitoare la condiliile privind protectia muncii care
sunt in vigoare ln RomAnla, precum si ce le va respecta in vederea implementarii contractului.
lnformalii detaliate privind reglementirile care sunl in vigoare la nivel nalional si care se referi
la conditiile privind sinitatea $i securitatea muncii se pot ob(ine de la lnspeclia Muncii sau de
pe site-ul: http://www.inspectmun.rolLegislatie/legislatie.html

- Ofertantii trebuie sa-$i evalueze preturile astfel incit pretul total al ofertei sa acopere toate
obligatiile contractului mentionate in Caietul de sarcini. NU se acceptS ajustiri de pret ale
ofertei financiare, pe parcursul deruldrii contractului.

- Preturile care se compar5 sunt preturile cuprinse in formularul de oferti in lei

firi

TVA.

1

.5 Prezentarea ofertei

ofertei:

Limba de redactare a
Moneda in care este exprimat prelul
Perioada minima de valabilitate a
16

contractului:
ofertei:

Lei
30 zile

Termen limit:i pentru solicitarea clarificirilor privind invitatia de participare/caietul
de
sarcini:
10.03.2022, ora

2.

Romind

12oo

Obiectulcontractului

2.1 Tip contract:

Lucrdri !;
Produse tr;
Servicii g;

\,

2.2 Denumire contract / achizitie:
Servicii de Audit financiar ertern pentru contracte de cercetare.
2.3 Descrierea contractului
Nr.

Crt.

1

Cod CPV

Denumire servicii/caracteristici

792121004

Servicii de Audit financiar ertern pentru
contracte de cercetare
Servicii de verificare a cheltuielilor gi intocmire a
rapoartelor privind constatarile factuale pentru
verificarile cheltuielilor pentru contracte de cercetare
stiintificA PN lll cu etapa finala sau etapa

Valoarea estimativi
Gant

a

contractului

Lei fara TVA

36

21.600,00

intermediara in 202112022. Numarul de proiecte
estimat este de 36. Numarul de proiecte poate varia
in functie instructiunile plimite de la finantator.

2.4 Valoarea estimativa a contractului:

21.600,00 lei

firi

T.V.A. pentru 36 de proiecte

2.5 Termen de livrare/prestare/execufie
5 zile lucrStoare de la primirea documentelor, cu incadrarea in graficul de prestare a serviciilor

prevazut in caietul de sarcini.

2.6 Sursa de finanfare:

Venituri proprii
2.7 Locul de prestare al serviciilor:

Universitatea Tehnici Gheorghe Asachi din lasi, B-dul Prof Dimitrie Mangeron nr. 67, Rectorat
Corp T, Directia de Management gi Monitorizare a Proiectelor.

-

3.

Procedura aplicati pentru atribuirea contractului de achizitie publici:

Achizitie directd

4'

lnformatii detaliate $i complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
cigtigitoare

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de prestare de Servicii de Audit
financiar contracte de
cercetare, este cel mai bun raport calitate pret.

-

Factorii de evaluare sunt detaliati in caietul de sarcini.

5.

Garanlia de bune executie

6.

Plata prelului contractului

-

nu este cazul.

Se va face prin O.P., in contul de Trezorerie indicat de catre operatorul economic,
in maxim 30
zile de la receptie' in baza facturii fiscale, comenzii si a notei de receptie. pretul
contractului nu
se actualizeaze.

7. Anunt de atribuire
in urma finalizirii achiziliei directe, autoritatea contractante va pubrica, pe pagina proprie
de
internet www.turasi.ro/administratie/achizitii-publice,

un anunt de atribuire in termen de

.15

zile de la

data incheierii contractului.

Director DMMP,

\x

lng. Nicoleta Cuciureanu

\

Administrator sef FDIMA,

lng. Dumitru Mihaescu
Certificat in

lng.
Data:

4
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E

NERALi'

CAIET DE SARCINI

.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentalia pentru elaborarea
fi prezentarea ofertei
pe baza cerora se elaboreaza de cdtre fiecare oi".tuni
f.opun"..u

$i. constituie ansamblul cerin(elor

tehnicd.
Caietul de sarcini conJine, in mod obligatoriu, specificalii tehnice.

SCURTA DESCRIERE
Serviciile solicitate in caietul de sarcini sunt destinate pentru desfasurarea in bune conditii
activitatilor specifi ce.

PRESTAREA SERVICIULUI
BENEFICIARULUI.

SE VA REALIZA LA SOLICITAREA SCRISA

a

A

Conditii de eligibilitate
Auditorul va fi membru al CAFR, cu carnet yizat pentru anul in curs.
Modul de prezentare a ofertei
Oferta linanciara ya Ii elaborata in lei, fara TVA.

Auditorul financiar verilicl faptul ci toate cheltuielile declarate de Beneliciar sunt reale,
inregistrate in contabilitate si in eviden{a cheltuielilor si sunt eligibile in conformitate contractul
de
finan{are gi emite un raport al constatlrilor factuale.
Auditorul va realiza auditul intregului proiect conform legislafiei in vigoare cerinlelor
ti
finan(atorului.
Pentru fiecare sesiune de auditare, auditorul va avea la dispozifie 5 zile lucrltoare de la
primirea documentelor pentru a prezenta raportul de audit.
Autoritatea contractantl are obligafia de a furniza documentele solicitate de cltre auditor
necesare indeplinirii in bune condifii a cerinfelor din prezentul caiet de sarcini.
In anexa "Verificarea cheltuielilor" sunt prezentate conditiile tehnice de realizare a misiunii
de audit.
Modalitatea de efectuare a pletii
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 efectuatd pentru numdrul efectiv de rapoarte de audit intocmite.
Factura va fi insoliti de un de proces-verbal de receplie calitativA gi cantirativi al rapoartelor de
audit efectuate, aprobat de catre autoritatea contractanti.
Receptia serviciilor prestate se va face pe baza de proces verbal de receplie la data predarii

raportului de audit.
Nu se accepta plata in avans conform HG 264/2003, modificata si completata.
Ofenantul 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 financiarl va contine pretul unui raport de audit, numirul de rapoarte de audit gi prelul
total al ofertei, in lei,

lird TVA f i TVA-ul distincr.

GRAFICI]I, ESTINTATT\' PRIvIND PREDAREA R{POARTELOR DE ATIDIT
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Numarul de proiecte poate varia in functie instructiunile finantatorului,

Criteriul de atribuire
Oferta declarati caltigdtoare va

fi oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere economic,
iar criteriul de aribuire al contractului este "cel mai bun raport calitate-pre1,'
Ofertele care nu indeplinesc cerinlele minime stabilite in caietul de sarcini vor fi considerate
oferte neconforme.

Ludnd in considerare, at6t necesitatea cheltuirii eficiente a fondurilor publice, cet $i
specificul, importan(a gi valoarea obiectivului de investilii, inaintim GRILA DE EVALUARE.
respectiv factorii de evaluare tehnicd pi modul de acordare a punctajelor pundnd un accent deosebit
pe asigurarea unui raport echilibrat pre1./calitate.
Aviind in vedere num6rul proiectelor care trebuiesc auditate precum gi de specificut
proiecteloq se va pune accentul pe experienla profesionali a expertului-cheie implicat in auditare.
GRILA DE EVALUARE A OFERTELOR
Nr. Crt.

Factor de evaluare

Pondere

I

Pretul ofertei (Po)
Experienta similara a expertului-cheie

40Yo

2.

60v,

Detalii

icarea al

de calcul:

Punctaj penrru pretul ofertei (po)

Pentru cel mai sc5zut prel dintre pre;urile ofertelor se
acordd punctajul maxim de 100 de puncte
Pentru celelalte preturi punctajul se acordi astfel:
Po : ( pret minim / pret ofertat ) x punctajul maxim

alocat

Prelurile care se compare

in

s

proiectele solicitate a fi audiate, exclusiv TVA.

Experienta profesionald

a expertului-cheie
III (Pe)

auditare proiecte de tip PN

Se acorda 30 puncte pentru experienlui-mulatA in auditarea
unui numir de 2-5
Se acorda 60 puncte pentru experienta acumulati in auditarea
Se acorda 100 puncte pentru experienla

Experienla profesionali se probeaztr prin pre

acumulati in auaitarea

unui numir de Deste l0

asumate.
Punctaj total

-

40%o

Po

+

60/io Pe

Oferta care va obtine cel mai mare punctaj total va fi declarate ca$tigetoare.
In cazul in care doui ofene se vor clasa pe locul int6i av6nd acilagi punctaj, autoritatea
contractanE va incheia contractul cu ofertantul a cerui oferte are cel mai mic pre1.
Dacd gi ofertele financiare sunt egale, departajarea se va face prin reofertarea propunerii
financiare in plic inchis depus la registratura universitilii.

Specificatii tehnice

Verificarea cheltuielilor

Prezentul document reprezinta sr pe care ,,Beneficiarul" - (Jni|ersitatea Tehnicd ,,Gheorghe Asachi" din
1a9i, solicitd ,,auditorului" o activitatea de verificare a cheltuielilor gi raportarea privind contracte de
cercetare finantare in cadrul programelor nafionale PN II gi respectiv pN IIL

l.

Responsabilitlfile pirfilor cu privire la angajement

"Beneficiarul", Uni'ersitatea Tehnicd ,,Gheorghe Asachi" din IaSi, este organizalia care primegte
finanlarea qi care a semnat conractul de finanlare cu UEFISCDI.
o
Beneficiarul este responsabil pentru fumizarea documentelor de raportare ale contractelor pentru
actiunea finanlata prin contractul de finan(are qi pentru asigurarea faptului cd acest raport poate fi
reconciliat adecvat cu sistemul de contabilitate gi inregistrare al Beneficiarului, cu inregistririle de bazi 9i
conturile contabile.

Beneficiarul accepte ca abilitatea auditorului de a executa procedurile cerute de acest angajament
'
depinde de Beneficiar ii de partenerii sai dacd este cazul, fumiz6nd acces liber
si total la firionalul
beneficiarului, la toate informatiile gi inregistririte pe care auditorul le consideri necesare in vederea
emiterii raponului sdu.
este persoana fizicd sau firma de audit autorizati potrivit legislaliei in vigoare de ctrtre
',Auditorul"
autoritatea competenta, respectiv Camera Auditorilor Financiari din Rominia, si desfd-goare audit in

conformitate cu reglementArile adoptate de aceasta.
Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate a$a cum sunt specificate in aceste ST
Si
pentru transmiterea citre Beneficiar a unui Raport privind ConstaErile Factuale.
Auditorul este membru al CAFR care este la rindul sdu membru al Federaliei Intemationale a
'

Contabililor (IFAC).

2.

Subiectulangajamentului

Subiectul acestui angajament este intocmirea raportului de constatiri factuale cu privire la contractele de
finantare specificate in anexa. Informaliile, atat financiare c6t gi non-financiare, care sunt supuse
verificlrii de cltre auditor, reprezinti toate informaliile care fac posibilS verificarea cheltuielilor prerinse
de cdtre Beneficiar, respectiv daca acestea s-au efectuat, sunt Ggale, exacte gi eligibile. Anexa nr.l a
acestor ST conline o prezentare generald a informa{iilor cheie a contractului de finanlare gi a acliunilor in
cauz6.

a.

Motivul angajamentului

Beneficiarul trebuie sd transmitA finanJatorului un RCF realizat de un auditor financiar independent in
sprijinul pldlii solicitante de Beneficiar. Responsabilul cu ordonantarea cheltuielilor solici6 atest rapon
intrucat el realizeazi, plata cheltuielilor solicitate de cdtre Beneficiar, condilionata in func1ie de acest
raport al constaterilor factuale.

b.

Tipul 9i obiectivul angajamentului

Obiectivul angajamentului este verificarea de cdtre auditorul financiar a faptului c6 sumele solicitate spre
rambursare de cdtre Beneficiar pentru actiunea finanlati in cadrul contractului de finan1are, s-au efectuat
(,,realitatea desflqurdrii"), sunt legale (,,legalitatea,,), exacte (,,exactirate,,)
9i eligibile, precum qi
transmiterea citre Beneficiar a raportului constatdrilor factuale cu privire la procedurile agreate executate.
Eligibilitate inseamni ci fondurile fumizate in cadrul finanlarii nerambursabile au fost cheltuite in
conformitate cu termenii gi condiliile contractului de finan1are.

Intocmit,
Director DMMP.
Ing. Nicoleta Cuciureanu

