
 
 
 
  
PREŞEDINTE                                                 Nr. 3430 din 01.03.2021 
                                                 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

         
  Având în vedere demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de 
servicii având ca obiect: Achiziționare servicii de audit pentru proiectul „Dotarea spitalelor 
din județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”, vă rugăm 
să ne prezentaţi oferta totală de preţ pentru serviciile solicitate, în conformitate cu specificaţiile 
din caietul de sarcini postat pe SEAP şi pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, www.cjsj.ro, la 
secțiunea aferentă achiziției directe: Achiziționare servicii de audit pentru proiectul „Dotarea 
spitalelor din județul Sălaj cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19” 
 
 

Ofertele de preţ vor fi încărcate în catalogul electronic SEAP având titlul “Achiziție anunț nr. 
ADV 1199747”, conform specificațiilor din caietul de sarcini, precum și transmise la adresa de e-
mail achizitiicjs11@gmail.com  (pentru a putea verifica toate ofertele depuse pentru acest anunț), 
până la data de 17.03.2021 ora 1000. 

 
Se va verifica catalogul electronic SEAP şi se va selecta oferta cu preţul cel mai scăzut dintre 

ofertele declarate admisibile și depuse în SEAP până la data de  17.03.2021 ora 1000. 
   

 În secţiunea ”Descriere” se vor detalia caracteristicile serviciilor prestate conform cerinţelor 
din Caietul de sarcini şi persoana nominalizată în prestarea acestor servicii (auditor financiar 
autorizat). 
 
 Plata serviciilor prestate în baza contractului de servicii de audit va fi efectuată în 30 de zile 

de la primirea facturii însoțite de procesul-verbal de recepție a raportului de audit, după 

întocmirea raportului de audit.  

 

 Cod de clasificare CPV : 79212000-3 – Servicii de auditare 
 
       Se va încheia contract de servicii conform draftului de contract anexat prezentei. 

 

  Valoarea estimată a  contractului de achiziţie publică este de 4.095,00 lei fără TVA 

Durata contractului  de achiziţie publică este de la data semnării contractului de servicii de 
audit financiar până la data finalizării perioadei de implementare a proiectului finanțat prin POIM. 

 
 
 
 
 
În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului finanțat 

prin POIM se va prelungi în baza unui Act adițional încheiat cu Autoritatea Contractantă, contractul 
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de servicii de audit financiar al proiectului va fi prelungit în mod automat cu același număr de luni, 
fără modificarea valorii acestuia. 

 
Operatorii economici care depun oferta de preţ pe catalogul electronic din SEAP pentru 

această achiziţie trebuie sa depună urmatoarele documente la urmatoarea adresa de e-mail: 
achizitiicjs11@gmail.com: 

1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 privind 
achizitiile publice (Formular 12A). 
 
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.167 din Legea nr.98/2016 privind 
achizitiile publice (Formular 12B). 

 
3.   Operatorii economici participanți la procedură (lider, asociat, terți susținători și 

subcontractanți) nu trebuie să fie într-o situație de conflict de interese, astfel cum sunt 
prevăzute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016. Se va prezenta declarația de neîncadrare în 
prevederile art. 60 de către toți participanții la procedură de atribuire (ofertanți, 
ofertanți lideri și asociați, terți susținători și subcontractanți)(Formular 12 D). 

 
4. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în 
conditiile legii din tara de rezidentă, să reiasă că operatorul este legal constituit, că nu se 
află în nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea 
profesională de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. 
        Ofertantii  vor prezenta certificatul ONRC, sau pentru ofertantii străini, document 
echivalent emis în tara de rezidentă, (traducere autorizată in limba romană).Informatiile 
cuprinse in acest document trebuie să fie valabile/ reale, în momentul prezentării acestuia 
conf. art. 196 alin. 2 din Legea 98/2016. 
 
5. Declaraţie pe propria răspundere care să dovedească faptul că la elaborarea ofertei s-
a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă în domeniile mediului, social şi 
al relaţiilor de muncă si că acestea vor fi respectate pe parcursul îndeplinirii contractului. 
Institutiile competente de la care op. Ec. pot obţine informaţiile detaliate privind obligaţiile 
relevante din domeniile mediului, social si al relaţiilor de muncă sunt Ministerul Mediului si 
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. (Formular 12 J). 
 
6. Propunerea tehnică va fi elaborată în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini.      
Propunerea tehnică va cuprinde detalierea tuturor cerinţelor impuse prin caietul de 
sarcini. 

 
7. Nominalizarea personalului  minim solicitat: 1 auditor financiar autorizat 

Cerinţe minime:  
− absolvent de studii superioare în domeniul ştiinţe economice sau absolvent studii 

superioare care a urmat un program de pregătire suplimentar cu profil economic;  
− autorizat de CAFR; 
− membru activ al CAFR, care este la rândul său membru IFAC; 
− înscris în Registrul Auditorilor Financiari din România;  
− experienţă profesională specifică în auditarea operaţiunilor financiare aferente a cel 

puţin 1 proiect similar.  
 
Documente doveditoare: 
− Curriculum Vitæ semant de titular, actualizat la data depunerii ofertei; 
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− certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat  de CAFR – copie; 
− carnet de membru al CAFR vizat  la zi cu menţiunea „activ” – copie; 
− carte de muncă/extras REVISAL/angajament sau acord de participare;  
− declaraţie pe proprie răspundere a Auditorului din care să rezulte că nu a fost sancţionat 

în ultimii 3 ani de către Departamentul de Monitorizare şi Competenţă Profesională al 
CAFR; 

− documente relevante care să facă dovada experienței profesionale specifice solicitate: 
copie contract/Proces-verbal de recepție/recomandări etc.  

    Documentele se vor prezenta la adresa de e-mail achizitiicjs11@gmail.com până la data de   
17.03.2021 ora 1000. 

  
Autoritatea Contractanta va evalua toate documentele transmise si va initia achizitia directa 

in SEAP aplicand criteriul de atribuire ”pretul cel mai scazut” pentru ofertele declarate admisibile si 
depuse în SEAP până la data de 17.03.2021 ora 1000. 
  
    Orice solicitare de clarificări va fi transmisă Autorității Contractante la adresa e-mail 
achizitiicjs11@gmail.com / Registratura instituției noastre Consiliul Județean Sălaj, Zalău, 
Piața 1 Decembrie 1918, nr.11 cu mențiunea În atenția Serviciului Achiziții Publice 
Parteneriat Public-Privat și Urmărirea Contractelor, iar Autoritatea Contractantă va posta 
răspunsurile la solicitările de clarificări, precum şi decizia de atribuire/anulare a achiziţiei prin 
publicare pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, respectiv www.cjsj.ro, la secțiunea aferentă 
achiziției directe având ca obiect:  
„ Achiziționare servicii de audit pentru proiectul „Dotarea spitalelor din județul Sălaj cu 
echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19”. 
 
 
 
 

                                                           PREŞEDINTE, 
DINU IANCU-SĂLĂJANU 

 
 
 

 Şef serviciu,                                                                                           
Vultur Maria                                                                                                
                                                                                                        Consilier achiziții publice, 
                                                                                                         Blăjan Cosmina Maria                                                                                                              
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