Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 3. Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie: 3.3. „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor
pentru parteneri sociali şi societatea civilă”
Titlul proiectului: Acţionăm responsabil! – Reţeaua Socială RSC
Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/62864

FEDERAŢIA JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL ROMÂNIA
Calea Victoriei, nr. 224, bl. D5, et. 4, ap.15 sector 1, Bucureşti

În urma recepţionării solicitării de clarificări primită la adresa de email
achizitii@actionamresponsabil.ro, înregistrata cu numărul 992/11.01.2010 referitoare la
procedura de achiziţie pentru servicii de audit financiar vă transmitem următoarele:
1. La punctul 4.4 al Fișei de date clarificăm că numărul total de rapoarte aferent celor trei
contracte, trebuie să fie de minim 3.
2.

A fost identificată o eroare de redactare a fișei de date în sensul că, au fost inversate
plafoanele minime de referință ale celor două cerințe, astfel:
4.3 Situația economico-financiară.
Cerinţa minimă corecta solicitată este: “Ofertantul trebuie să aibă o cifră de afaceri pe
ultimii 3 ani de cel puţin 100.000 lei” (nu de 60.000 lei);
4.4 Capacitatea tehnică şi/sau profesională.
Cerinţă minimă este: “ofertantul a derulat în perioada 2008-2010 cel puţin 3 contracte
de prestări servicii de audit financiar, având cel puţin 3 rapoarte de audit depuse,
cumulat pentru aceste 3 proiecte cu fonduri nerambursabile. Valoarea celor 3
contracte de prestări servicii trebuie să fie de minim 60.000 lei fără TVA.”(nu de
100.000 lei fără TVA).

3. Termenele de realizare a rapoartelor de audit pot fi exprimate doar în zile, nu în numere
fracționare, iar termenele de răspundere la solicitările venite din partea parții
contractante pot fi exprimate doar în ore, nu în numere fracționare.
4. Un ofertant care prezintă, potrivit exemplului oferit de solicitant, termenul de execuție
de1,3 zile și termenul de răspuns de 4,3 ore, va primi la fiecare din cei doi factori de
evaluare punctajul zero.
Pentru orice alte întrebări sau nelămuriri vă stăm în continuare la dispoziţie.
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