
 
                                                                                                                            

                                                                                                                            

 

 
 

ANUNŢ - ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

Servicii de audit pentru proiectul 

“Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de 

monumente istorice al Mânăstirii Căldărușani” Cod SMIS 119616 

 
 

În atenţia operatorilor economici interesaţi: 

1. Autoritatea contractantă: Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în strada Ernest Juvara nr. 3 - 5, sector 6, 

București, CP: 060104;  

 

2. Obiectivul: Servicii de audit financiar pentru implementarea proiectului „Conservarea, 

protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice 

al Mânăstirii Căldărușani” Cod SMIS 119616 

 

3. Condiții contract: Contractul poate fi modificat în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Durata contractului este de la data semnării lui de 

către ambele părți până la finalizarea proiectului „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mânăstirii Căldărușani” finanțate 

prin Programul Operațional Rgional 2014-2020 și încheierea procesului verbal de predare primire a serviciilor 

care fac obiectul contractului. 

Plățile pentru serviciile prestate se vor efectua după încheierea procesului verbal de recepție pentru fiecare 

Raport de audit. Ultima plată a contractului va fi efectuată după recepționarea de către Achizitor a Raportului 

de audit final. 

Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10%, din  valoarea  

contractului fără TVA. 

 

4. Descriere contract: Prestatorul va realiza auditul financiar al întregului proiect, al cheltuielilor aferente 

activităților sale, al înregistrărilor și conturilor, conform legislației în viguare și cerințelor Programului 

Operațional Regional 2014 – 2020. Va verifica dacă cheltuielile prezentate de Beneficiar în Cererea de 

rambursare s-au făcut în interesul proiectului și că acestea sunt corecte și eligibile. 

Auditorul își va planifica activitatea astfel încât verificarea cheltuielilor să fie realizată efectiv, utilizând 

dovezile (materiale) obținute la elaborarea raportului. 

 

5. Coduri CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiară 

 

6. Valoarea estimativă fără T.V.A.:  40.000,00 lei 
   

7. Mod de achiziție: în temeiul prevederilor Cap. I, Secţiunea 4, art. 7, alin. (5)  din Legea 98/2016, privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 43 alin.(3) din 

Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 - Județul Ilfov - Consiliul Județean, în calitate de autoritate contractantă, 

achiziționează produse prin „achizitie directă” prin intermediul site-ului propriu si noului site SEAP, respectiv  

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, secțiunea Publicitate anunțuri. 

 

8. Documentație ataşată: Caiet de sarcini, Proiect contract, Declarație privind evitarea conflictului de 

interese. 

 

9.  Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut; 

 

10.  Data și ora limită de depunere a ofertelor: 05.03.2020 ora 16:00 în SEAP și la sediul autorității 

contractante. 

R O M Â N I A 

Județul Ilfov 

               Consiliul Județean 
 

 



 

11. Adresa la care se transmit ofertele: 

-Propunerile financiare (valoarea ofertei) se vor posta în catalogul electronic SEAP, cu referința 

numărului de anunț publicitar postat în SEAP și vor fi accesate de autoritatea contractantă ulterior 

evaluării ofertelor. 

-Ofertele conținând propunerea tehnică întocmită în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, 

propunerea financiară, declarația privind evitarea conflictului de interese, proiectul de contract 

completat cu datele de identificare ale ofertantului, certificatul constatator eliberat de Oficiul 

Registrului Comerțului, se vor prezenta la Registratura Generală a Consiliului Județean Ilfov, str.   

Ernest Juvara nr. 3 - 5, sect. 6, București, până la data și ora limită de depunere a ofertelor. 

 

12. Obiective pe care trebuie să le conţină oferta: 
- propunerea financiară (se va prezenta în lei, postată și în cadrul catalogului electronic SEAP); 

- propunerea tehnică întocmită în conformitate cu prevederile caietului de sarcini; 

- declaratia privind evitarea conflictului de interese; 

- certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; 

- proiectul de contract completat cu datele de identificare ale operatorului economic. 

 

Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mai 

sus sau telefonic la numărul: 021/212.75.34, int. 309. Adresa e-mail: serv_investitii@cjilfov.ro. 

Răspunsurile la solicitările de clarificări primite de la potențialii ofertanți cu privire la documentația 

achiziției vor fi postate pe site-ul instituției, la adresa www.cjilfov.ro, meniul Achizitii publice, sub-

meniul Achizitii directe 2020. 
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