ANUNŢ DE PARTICIPARE
9

la procedura de achiziţie publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI
nr. 18/00986 din 16.03.2018
Denumirea autorităţii contractante:
Tip procedură achiziţie:
Obiectul achiziţiei:
Cod CPV:

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI
Cerere a ofertelor de preţuri
Achiziţionarea servciiilor de audit extern a utilizării decontărilor contribuţiilor financiare din
sursa Guvernului Germaniei în cadrul Acordului de Finanţe nr. 8155779 încheiat între
MADRM şi Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ)
79212000-3

Data publicării anunţului de intenţie:

Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziţie este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.: 21 din 16.03.2018.
"Achiziţionarea servciiilor de audit extern a utilizării decontărilor contribuţiilor financiare din sursa
In scopul achiziţionării Guvernului Germaniei în cadrul Acordului de Finanţe nr. 8155779 încheiat între MADRM şi Agenţia de
Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ)"
conform necesităţilor autorităţii contractante (în continuare —Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanţelor
Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor Servicii:
Listă: Servicii şi specificaţii tehnice
Nr. d/o

Cod CPV

I
1.1

l

79212100-4

Denumire: Servicii solicitate
Servicii de auditare financiară
servicii de audit extern

Unitatea de
măsura
Bucată

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

5.00 Auditul corectitudinii mişcărilor
surselor financiare externe în
conturile trezoriale şi conturile
bancare speciale ale Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării regionale
şi Mediului (în continuare
MADRM)şi Agenţiilor de
Dezvoltare Regională) în
continuare ADR-uri);
Corectitudinea utilizării conturilor
speciale şi a mişcărilor financiare
bancare de către ADR-uri şi
MADRM pentru proiectele
implimentate cu finanţe din sursele
Guvernului Germaniei;
Corectitudinea procedurilor de
achiziţii a bunurilor, lucrărilor,
serviciilor ale ADR-urilor.
Verificarea documentelor ce ţin
achiziţii în conformitate cu
prevederile Acordului de Finanţare:
formarea grupului de lucru,
documentaţia de licitaţie pentru
lucrări, bunuri şi servicii, procese
verbale de deschidere şi evaluare a
ofertelor, dările de seamă;
Corectitudinea procedurii de
atribuire a contractelor de lucrări,
bunuri şi servicii achiziţionate din
fondurile proiectului. Existenţa
documentelor necesare în
conformitate cu prevederile
Acordului de Finanţare (aprobări de
la Eschborn şi a consultantului
GIZ,declaraţia de conduită etică).
Conformitatea executării termenilor
contractuali;
Auditul cheltuielilor efectuate în
conformitate cu prevederile
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Nr. d/o
1.1

Cod CPV

Denumire: Servicii solicitate

79212100-4 servicii de audit extern

Unitatea de
măsura

Cantitatea

Bucată

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţă

5.00 Acordului de Finanţare (Anexa 9,
Anexa 3) cu verificarea
documentelor primare. Examinarea
documentelor j ustificative
referitoare la cheltuielile raportate
(procese verbale de îndeplinire a
lucrărilor, note informative);
Corectitudinea aplicării procedurii
de recepţie finală a contractelor
pentru lucrări achiziţionate din
fondurile proiectului;
Verificarea rapoartelor financiare
(anexa 5, Anexa 6 la Acordul
Special) şi conformitatea acestora
cu prevederile Acordului de
Finanţare ;
Verificarea aplicării recomandărilor
propuse şi eliminării constatărilor
depistate de către auditul precedent
Auditul v-a elabora cinci (5)
Rapoarte de bază în limba română
în cinci (5) exemplare şi două (2)
exemplare în limba engleză
Locul Prestării seerviciilor:
MADRM - str. Constantin Tănase
9, Chişinău;
ADR Nord - str. Vasile Alcsandri 8
A, MD-3100, Bălţi;
ADR Centru - str. Alecsandru cel
Bun, 33 MD- 6801, laloveni;
ADR Sud - str. Ştefan cel Mare,
12, MD- 4101, Cimişlia.

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat şi locul destinaţiei finale:
raport pentru anul 2017 - în termen de 30 zile de la semnarea contractului, raport trimesru I 2018 - 20 mai, trimestru II - 20 august,
trimestru III - 20 octombrie, trimestru IV - 20 decembrie.
Nu se aplică
Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
Nr. d/o
1
2
3

4

5
6
7

Denumirea documentului/cerinţei
Oferta

Cerinţe suplimentare faţă de document

în original cu aplicarea ştampilei Ofertantului, lista
serviciului si graficul îndeplinirii serviciului
exras din Registrul de Stat a persoanelor juridice
Copia confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Ofertanturlui
Informaţii Generale despre Ofertant
Informaţia va conţine adresa juridică, sediul
întreprinderii, conturi bancare, activitatea şi experienţa
întreprinderii, min 5 ani
îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
şi contribuţiilor de asigurări sociale în conformitate cu contribuţiilor - eliberat de către Inspectoratul Fiscal de
prevederile legale în vigoare
Stat, original sau copie prin semnătura şi ştampila
ofertantului
Declaraţia privind conduita şi etica
Declaraţia privind conduita etică neimplicarea în
practici frauduloase si de corupere Formular F3.4
CV- persoanelor angajate care vor efectua auditul
minim 4 persoane care va efectua activitatea de audit
cu experienţă în domeniu de min 5 ani
Lista persoanelor juridice cărora le-au fost prestate
Lista va conţine denumirea persoanei juridice, datele
servicii similare celor oferite în procedura de achiziţie de contact
Valoarea contractului cu acesta nu va fi mai mic de
245000,00 lei

Obligativitatea
Da
Da
Da

Da

Da
Da
Da

Informaţie Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
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de licitaţie la adresa indicată mai jos:
Denumirea autorităţii contractante: MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI
Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9
022 204554 022
Tel.:
, Fax:
022 220748
, E-mail: madrm@madrm.gov.md
204516
Numele şi funcţia persoanei responsabile: TUDOS SVETLANA, specialist principal
întocmirea ofertelor:
Oferta şi documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei
responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate
pînă la:
29.03.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9
NOTĂ: în cazul prezentării ofertei şi documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ştampilată şi semnată
în original precum şi documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfăşurării procedurii.
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
Termenul de valabilitatea a ofertelor:

30

zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorităţii contractante
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie
la:
29.03.2018 10:00
pe adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9
Contractul intră sub incidenţa Acordului OMC - Nu
Conţinutul prezentei Invitaţii este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat "REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Invitaţiei, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

GINCU ALEXEI

