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UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI  

‘’Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele 

urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare ’’ SMIS 127811  

Nr. 19845/09.03.2023 

                                                   

                                                       INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

 

Municipiul Arad prin UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ‘’Amenajare traseu de 

transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și 

str. Stefan cel Mare ’’, vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publică având ca obiect „Servicii de audit financiar pentru proiectul ‘’Amenajare traseu de 

transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona 

UTA și str. Stefan cel Mare’’, SMIS 127811. 

Obiectul achiziției: Servicii de audit financiar pentru proiectul ‘’Amenajare traseu de transport 

public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și 

str. Stefan cel Mare’’, SMIS 127811 

 

Cod CPV: 79212100-4 

 

1. Procedura aplicată: Achiziţie directă 

2. Sursa de finanţare: fonduri nerambursabile 

3. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: documente de calificare, propunere tehnică și 

propunere financiară,  se va încadra in valoarea estimată de 8.403,36 lei fără TVA  

4. Limba de redactare a ofertei: Română 

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

6. Preţul va fi exprimat în: lei fără TVA conform cerintelor caietului de sarcini 

        Preţul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea preţului contractului 

7. Tipul contractului: Servicii 

8. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative 

9. Termenul comercial în care se va încheia contractul: Ferm 

Durata de execuţie a contractului se va derula de la data semnării acestuia de către ambele părți 

până la sfârșitul periuoadei de implementare a proiectului (31.12.2023).  În cazul în care durata de 

implementare a proiectului ‘’Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care 

să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare ’’ SMIS 127811 se va 

prelungi,  și durata prezentului contract va fi prelungită corespunzător, fără costuri suplimentare. 

10. Plata preţului produsului furnizat se va face în maxim 60 zile de la data înregistrarii facturii 

, transmise prin RO-factura,  la registratura autoritatii contractante 
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11. Documentele care însoțesc oferta: 

➢ Certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente 

echivalente emise in tara de rezidenta sau Certificatul de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerțului sau Certificatul Unic de Înregistrare – copie simpla. 

➢  Declaratie pe proprie răspundere privind personalul implicat in prestarea serviciilor de 

audit financiar însoțită de o copie după carnetul de membru vizat ,,Activ” la zi, care face 

dovada că are calitatea de auditor financiar recunoscut de Camera Auditorilor Financiari 

din România. 

➢ Propunere tehnică – se întocmește în conformitate și cu respectarea cerințelor caietului de 

sarcini și a Anexei la acesta 

➢ Propunere financiară- se întocmește conform cerințelor din caietul de sarcini și a 

formularului de ofertă atasat. 

12. Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 73, 

camera 5, Registratura generala; oferta se depune în plic închis şi sigilat pe care se va menţiona 

OFERTĂ  Servicii de audit financiar pentru proiectul ‘’Amenajare traseu de transport 

public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA 

și str. Stefan cel Mare’’, SMIS 127811, A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 

15.03.2023  ora 16:00  sau la adresa de email: mihaela.nagy@primariaarad.ro.  

14. Data limită pentru depunerea ofertei: 15.03.2023 ora 15:00. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel 0257 281850, int. 289 și 350. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Functia in cadrul 

echipei de proiect 

Semnatura Data 

1  Manager de proiect   

2  Responsabili achizitii   
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