Anunţ publicitate
Achiziţie de Servicii de contabilitate
Anunţ publicat la data de 4.06.2010
Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie şi sursele de finanţare ale acestuia:
Asociatia Femeilor si Familiilor din Mediul Rural (AFFMR), cu adresa de contact în Calea
Şerban Vodă nr. 133, Clădirile D-E, parter, sector 4, Bucureşti, România, beneficiară a
contractului de finanţare nr. POSDRU/71/6.3/S/34434, contract semnat pentru proiectul
„Combaterea discriminării şi creşterea potenţialului de angajare a femeilor din mediul rural”,
cofinanţat din Fondul Social European - FSE şi bugetul naţional prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –publică prezenta cerere de ofertă pentru
achiziţionarea de servicii de contabiltate (cod CPV 79211000-6 Servicii de contabilitate).
Serviciile vor include:
- conducerea contabilităţii statutare a organizaţiei;
- înregistrarea în contabilitatea organizaţiei a operaţiunilor aferente proiectului, în
condiţiile prevăzute de prevederile contractului de finanţare;
- semnarea şi datarea documentelor contabile aferente operaţiunilor din cadrul proiectului;
- transmiterea la fiecare cerere de rambursare intermediară/finală a unei declaraţii pe
propria răspundere a expertului contabil din care să rezulte că are calitatea de expert
contabil recunoscut de CECCAR;
- eliberarea unei atestări în conformitate cu standardul profesional nr. 22 Misiunea de
examinare a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare – Ghid de
aplicare, emis de CECCAR editia a III-a revizuită 2008, referitoare la regularitatea şi
sinceritatea operaţiunilor efectuate.
Serviciile vor fi prestate pe parcursul a 28 de luni.
Condiţii:
- Ofertantul să fie expert contabil membru al CECCAR şi să deţină viza de membru activ
pentru anul 2010;
- Ofertantul să nu fi fost sancţionat în ultimii trei ani de către Departamentul de etică sau
de către Comisiile de disciplină ale CECCAR;
Obligaţii ale ofertanţilor:
- Să transmită către AFFMR dovada că persoana fizică sau juridică este înscrisă în
Registrul experţilor contabili activi întocmită de CECCAR şi, în cazul firmelor, că
persoana desemnata expert contabil deţine carnet de membru al CECCAR cu menţiunea
“activ” vizat pe anul 2010;

-

Să transmită către AFFMR o declaraţie pe propria răspundere a expertului contabil din
care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii trei ani de către Departamentul de etică
sau Comisiile de disciplină ale CECCAR;

Contractul de servicii de contabilitate se va putea reziliea unilateral de către AFFMR în cazul în
care, pe durata prestării serviciilor, expertul contabil nu mai are calitatea de expert contabil
recunoscut de CECCAR.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Oferta câştigătoare va fi stabilită pe baza criteriului: preţul cel mai scăzut.
Modalităţi de prezentare a ofertei:
Oferta va fi în lei, având TVA-ul menţionat separat. Oferta se va prezenta în original şi va
cuprinde menţionarea şi descrierea serviciilor ce fac obiectul acestei achiziţii.
Sursa de obţinere a informaţiilor suplimentare:
Mai multe informatii privind această achiziţie se pot obţine la tel: 0317300640, fax: 0317300641,
e-mail:affmr0@gmail.com, persoană de contact Nazarie Liviu.
Oferta poate fi transmisă până la data de 10.06.2010, ora 12:00, direct la sediul asociatiei: Calea
Şerban Vodă, nr. 133, Clădirile D-E, sector 4, Bucureşti, România.

