
Municipiul Ploiesti organizeaza achizitie directa conform dispozitiilor art. 7, 

alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale dispozitiilor prevazute 

la  Capitolul III - Realizarea achiziţiei, Sectiunea 1- Achizitia directa din H.G. 

nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru atribuirea Servicii privind auditul 

financiar pentru proiectul  de investitie „Cresterea mobilitatii traficului prin 

realizarea Terminalului Multi-Modal Nord-Vest, incluzand si spatii de parcare 

pentru moduri de transport auto si biciclete (Zona Spital Judetean)”, cod SMIS 

122829. 
 

Achizitia directa se va face prin catalogul electronic NOUL SEAP si va fi 

finalizata prin incheierea unui contract de prestari servicii. Detalii tehnice si 

oferta finaciara vor fi postate in catalogul electronic NOUL SEAP (http://sicap-

prod.e-licitatie.ro) pana la data de 16.04.2020, ora 12.00.  

Dupa aceasta data, autoritatea contractanta va analiza ofertele postate in SEAP. 

Ofertele vor fi identificate in NOUL SEAP dupa codul CPV si denumirea 

serviciilor.  Obiectul contractului consta in prestarea serviciilor Servicii privind 

auditul financiar pentru proiectul  de investitie „Cresterea mobilitatii traficului 

prin realizarea Terminalului Multi-Modal Nord-Vest, incluzand si spatii de 

parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (Zona Spital Judetean)”, 

cod SMIS 122829,  in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini.  Solicitam 

mentionarea la denumirea serviciilor si a faptului ca ofertele sunt postate 

pentru Municipiul Ploiesti, pentru o mai buna identificare a acestora.  

       Documentele de calificare, Propunerea  tehnica, intocmita in conformitate 

cu cerintele  caietului de sarcini atasat, Formularul de oferta si Anexele 

acestuia, Declaratia privind insusirea sau formularea de amendamente (numai 

in ceea ce priveste clauzele specifice) referitoare la formularul de contract de 

prestari servicii se transmit la adresa de e-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro, 

pana la termenul limita precizat in Anuntul de depunere oferte.Achizitia directa 

va fi derulata in NOUL SEAP de catre autoritatea contractanta numai cu 

ofertantul declarat castigator, dupa parcurgerea procedurii anterior 

prezentata. 

 

Cerinte minime impuse operatorilor economici: 

Personal specializat: 

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/
mailto:achizitii.publice@ploiesti.ro


Un auditor financiar autorizat, pentru care sa fie valabile calificările: 

• sa detină carnet de membru CAFR vizat, cu mentiunea “activ” pentru anul 

2021 – se va prezenta in copie cu mentiunea “conform cu originalul”; 

• se va prezenta declaratie din partea expertului că nu a fost sanctionat in 

ultimii 3 ani de către Departamentul de Etică, Conduită profesională si Investigatii 

din cadrul CAFR sau institutia similară din tara de origine; 

Pentru expertul propus se va prezenta: 

• Curriculum vitae – pentru a verifica indeplinirea cerintelor pentru expertul 

propus, ofertantul va depune copii ale diplomelor de studii si ale certificatelor 

profesionale obtinute si mentionate in CV, semnate si stampilate cu mentiunea 

“conform cu originalul”; 

• Certificatul de atestare a calitatii de auditor emis de CAFR sau echivalent 

(organisme internationale) – copie semnată si stampilată cu mentiunea “conform cu 

originalul”; 

• Carnetul de membru al CAFR, cu mentiunea Activ pentru anul in curs - copie 

semnată si stampilată cu mentiunea “conform cu originalul”; 

• Declaratie pe proprie raspundere din care să rezulte că expertul, in calitatea 

sa de auditor financiar, nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul 

de Etică, Conduită profesională si Investigatii din cadrul CAFR sau institutia similară 

din tara de origine. 

 

Termenul de prestare a serviciilor: Contractul de servicii de auditare financiara a 

proiectului se va derula pe toată perioada de implementare a contractului de finanţare 

pentru proiectul Cod SMIS 122829. În cazul în care, din motive obiective, perioada 

de implementare a proiectului se va prelungi pe baza unui act adiţional încheiat cu 

autoritatea de management, contractul de auditare financiara se va prelungi automat, 

fără modificarea valorii acestuia. În acest sens, ofertantul va anexa propunerii tehnice 

o declaraţie prin care îşi exprimă acordul prelungirii automate a contractului, fără 

modificarea valorii acestuia, până la momentul finalizării activităţilor prevăzute în 

contractul de finanţare. 

Criteriul de atribuire a contractului: pretul cel mai scazut, in conformitate 

cu prevederile art.187, alin. (31) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 

coroborat cu cele ale art. 34, din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

                                                  

Valoarea estimata a achizitiei: 14,000.00 lei, fără TVA respectiv 16,660.00 lei cu 

TVA (conform cererii de finantare anexa a contractului de finantare nr. 

5274/13.04.2020 ). 

 



Documentatia de atribuire, respectiv Anuntul pentru depunere oferte, Formularele, 

Caietul de sarcini, Formularul de contract sunt anexate prezentului Anunt. 

Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Achizitii Publice si 

Contracte,  piata Eroilor , nr. 1A, etaj 6, camera 604, telefon: 0244/516699, 

int.114,303  fax: 0244/510736. 

 

Anuntul a fost publicat si in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), la 

adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro, sectiunea Initiere proceduri achizitie, 

subsectiunea Publicitate - Anunturi, sub nr. ADV 1206547/08.04.2021 

 

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/

