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CERERE OFERTA 

ACHIZITIE DIRECTA SERVICII AUDIT FINANCIAR 

 

CĂTRE ……………………………………….. 

 

Institutul nostru este interesat de achizitionarea serviciilor de audit financiar statutar. 

În acest sens, vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră pentru serviciile menționate 
aferente exercițiului financiar 2015. 

Perioada de prestare a serviciilor vizată de prezenta cerere de ofertă este aferentă 
operațiunilor de audit statutar al institutului începând cu exercițiul financiar 2015, contractul 
încheiat între părți putând fi prelungit cu perioade succesive (de inca un an), în situația in care 
condițiile contractuale ramân neschimbate.  

 

Vă rugăm de asemenea să ne prezentați: 

1).  Declarația pe propria răspundere a Auditorului financiar din care să rezulte ca auditorul 
nu a fost sancționat în ultimii 3 ani de Departamentul de monitorizare și competențe al CAFR; 

2).  Carnet de membru al CAFR, cu mențiunea Activ pentru anul respectiv 2015-copie simpla; 

3).  Certificat fiscal eliberat de Administrația financiară teritorială la care este arondat sediul 
persoanei fizice sau juridice-original;  

4).  Certificat de atestare a calitații de auditor financiar emis de CAFR-copie legalizată; 

CERINȚE SPECIFICE: 

· Culegerea informațiilor se va face prin prezentarea auditorilor la sediul institutului din 
Str.Povernei 6-8 Sector 1, București. 

· Raportul de audit statutar va trebui prezentat pană la data de 30.04.2016. 
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CERINȚE GENERALE 

Oferta noastră este valabilă pe o perioadă de 5 zile de la data comunicării prezentei 
cereri/postări pe site-ul  www.incsmps.ro, pâna vineri 20,11,2015. 

Oferta de preț va fi comunicată ACHIZITORULUI, în termen de 5 zile calendaristice de la data 
comunicării prezentei CERERI DE OFERTĂ, pe fax: 0213117595 sau scanată la adresa de e-mail 
office@incsmps.ro 

În atenția doamnei director general Dr. Vasilica Ciucă. 

Date achizitor: 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA ÎN DOMENIUL MUNCII FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI 
SOCIALE 

Sediul Social: Romania, Str. Povernei 6-8, Sector 1, București 

Sursa de finantare: Fonduri publice 

OBLIGAȚII ACHIZITOR: 

Pe parcursul întregului proces de achiziție publică, achizitorul își asumă responsabilitatea de a 
respecta următoarele principii: nediscriminare, tratament egal, recunoaștere reciprocă, transparentă, 
eficiența fondurilor. Astfel, achizitorul se obligă să: 

· transmită solicitarea de ofertă de preț către 3 furnizori prin fax; 
· posteze cererea de ofertă pe site: www.incsmps.ro; 
· accepte oferta cu prețul cel mai scăzut; 
· comunice oferta de preț acceptată către toți ofertanții. 

MENȚIUNI 

In cazul in care oferta dumneavoastra va fi acceptata, se va incheia un contract de prestari servicii 
intre achizitor si furnizor. 

· Furnizorul va efectua plata integrala a serviciilor in termen de 30 zile lucratoare de la data 
receptiei serviciului. 

 

RESPONSABIL ACHIZIȚII 

DUMITRESCU ANCA 
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