FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 5: Promovarea imasurilor active de ocupare
Domeniul de intervenţie 5.2: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor
umane si ocuparea fortei de munca
Titlul proiectului : „Colaborare interregionala pentru dezvoltare rurala–ocupare prin formare profesionala si antreprenoriat “
Contract nr.: POSDRU/135/5.2/S/129893
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în Oameni!

SC DBC SRL
STR. LIBERTATII, NR. 5, DRAGASANI, JUD. VALCEA
Cod fiscal 5189904
Nr.133/23.04.2014

APROB,
REREZENTANT LEGAL

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Ref: Servicii de auditare
Denumirea proiectului: „Colaborare interregionala pentru dezvoltare rurala–ocupare prin formare
profesionala si antreprenoriat”
Denumirea contractului – CONTRACT DE SERVICII DE AUDITARE
Vă supunem atentiei anuntul de participare la procedura ACHIZITIE DE SERVICII DE AUDITARE, având
ca obiect realizarea serviciilor de audit pentru proiectul „Colaborare interregionala pentru dezvoltare rurala–
ocupare prin formare profesionala si antreprenoriat “- POSDRU/135/5.2/S/129893 – necesare pentru buna
desfasurare a activitatilor proiectului.
INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ
Obiectul şi locul de implementare a contractului:
OBIECT – Achizitie de servicii de auditare
LOCUL DE IMPLEMENTARE – Dragasani, str. Regele Carol, bl. A 2, sc. A, ap. 2, jud. Valcea
Tipul şi durata contractului: contract de servicii, durata cca - 15 luni
Valoarea estimată lei (fara TVA) - 24.000 lei
Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 29.04.2014– ora 12:00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 29.04.2014– ora 14:00
Adresa la care se transmit ofertele: punt de lucru SC DBC SRL, DRAGASANI, STR. REGELE CAROL.
BL. A 2, SC.A, AP. 2, JUD. VALCEA, COD 245700
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: punct de lucru SC DBC SRL, DRAGASANI, STR.
REGELE CAROL, BL. A 2, SC.A, AP. 2, JUD. VALCEA
DOCUMENTE SOLICITATE:

-

Oferta;

-

Certificatul de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR – copie legalizată;

-

Carnet de membru al CAFR vizat cu menţiunea „ACTIV” pentru anul respectiv - copie;

-

Certificat fiscal eliberat de Administraţia Financiară Teritorială la care este arondat sediul persoanei
fizice sau juridice – original;

-

Declaraţia 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 CAFR;

Oferta va fi valabilă pe toata durata contractului.
Oferta de pret va fi comunicată achizitorului S.C. D.B.C S.R.L. in atentia d-nei Paun Doina – Manager de
Proiect, la sediul firmei, pe fax: 0250810322 sau scanată pe adresa de e-mail: doina_vl@yahoo.com
În cazul în care oferta societătii dumneavoastră va fi acceptată, se va încheia un contract de achizitie de
servicii între achizitor şi furnizor.
CERINTE GENERALE:
Conform Manualului beneficiarului din cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 CCI2007RO051PO001 Misiunea privind procedurile convenite reprezinta un tip de serviciu
prin care un auditor financiar autorizat in conditiile legii sa efectueze acele procedure de natura unui audit,
asupra carora auditorul a convenit impreuna cu entitatea si orice alta terta parte interesata si raporteaza asupra
constatarilor efective, fara a emite o opinie. Destinatarii raportului isi formeaza propriile lor concluzii pe baza
raportului auditorului. Raportul este adresat exclusive acelor parti care au convenit asupra procedurilor care
urmeaza sa fie efectuate, deoarece alte personae, care nu cunosc motivele pentru care au fost aplicate
procedurile, ar putea interpreta in mod eronat rezultatele.
Auditorul financiar independent va intocmi pentru fiecare din cele 8 cereri intermediare/finala raportul
constatarilor factual care va insoti fiecare cerere de rambursare intermediara/finala depusa de beneficiar la
AMPOSDRU/OIRPOSDRU delegat.
Auditorul financiar independent va inscrie mentiunea “transmis spre auditare” pe cererea de rambursare
care va fi semnata si datata de catre acesta.
Inainte de transmiterea spre auditare a cererii de rambursare se va verifica ca formatul cererii de
rambursare sa corespunda prevederilor legale
Auditorul verifica faptul ca toate cheltuielile declarate de Beneficiar in cererea de rambursare
intermediara sau finala sunt reale, inregistrate correct si eligibile, urmand ca apoi sa emita un raport de
verificare a cheltuielilor in conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.
Raportul de verificare a cheltuielilor intocmit de catre auditor si transmis odata cu cererea de rambursare
intermediara sau finala, va viza toate cheltuielile declarate de Beneficiar care nu au fost verificate prin
raportul/rapoartele anterior/anterioare de verificare a cheltuielilor.

Beneficiarul va pune le dispozitia auditorului financiar independent si autorizat in conditiile legii toate
documentele si/sau informatiile solicitate si va asigura toate conditiile pentru verificarea cheltuielilor de catre
acesta.
Auditorul financiar va fi selectat din cadrul membrilor active ai camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu
o conduit profesionala corespunzatoare, respective nu a fost sanctionat pentru abateri disciplinare in ultimii 3
ani.
Auditorul va respecta prevederile documentului de implementare POS DRU privind serviciile de audit,
respectiv Anexa “Cerinte privind verificarea cheltuielilor de catre un auditor financiar independent”
Auditorul va verifica:
-

-

dacă atribuirea contractelor de furnizare, servicii, lucrări s-a făcut în conformitate cu prevederile
legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, inclusiv prin aplicarea unei proceduri specifice (în cazul
beneficiarilor de drept privat) stabilită de către Autoritatea de Management – privind atribuirea
contractelro de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii.
dacă atribuirea de achiziţie necesare implementării proiectului s-a realizat cu respectarea următoarelor
principii:

nediscriminarea

tratament egal

recunoaştere reciprocă

transparenţă

proporţionalitatea

eficienţa utilizării fondurilor publice

asumarea răspunderii

Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): nu este cazul
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la SC DBC SRL, DRAGASANI, STR. REGELE CAROL, BL.
A 2, SC.A , AP. 2, JUD. VALCEA, tel 0250810322
Informaţii despre beneficiarul proiectului:
Beneficiar/ Denumirea şi sediul beneficiarului privat: SC DBC SRL- DRAGASANI, STR. LIBERTATII
NR. 5, " – Proiect « Colaborare interregionala pentru dezvoltare rurala–ocupare prin formare profesionala si
antreprenoriat »,Cod SMIS 51059 aprobat in cadrul POSDRU -Axa prioritara 5, Domeniu de interventie 5.2,

