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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 
 

Denumire oficiala: Primaria Orasului ghimbav   CIF: 4801362   

Adresa: Strada Lunga, Nr. 2   Tara: Romania 

Tel: +40 268258006/ +40 268506604   Fax: +40 268258355   E-mail: achizitii@primaria-

ghimbav.ro   Punct(e) de contact: Iulia Cristina Racovita   In atentia: : Iulia Cristina Racovita   

 

ANUNT 
 

Denumire contract: 

SERVICII DE AUDIT 

Data limita depunere oferta: 

12.04.2022 15:00 

Tip 

anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 

contract: 

Servicii 

Cod si denumire 

CPV: 

79212000-3 - 

Servicii de auditare 

(Rev.2) 

Valoare 

estimata: 

10.000,00  RON  

Caiet de 

sarcini: 

Formulare, 

Descriere 

contract.pdf 

Descriere contract: 

Conform documentului atasat 

Conditii referitoare la contract: 

https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/


Data de început și data de încheierea contractului: Durata contractului este de la data semnarii de catre m

bele parti pana la indeplinrea tuturor obligatiilor. Operatorii economici vor prezenta declaratii pe proprie r

aspundere ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modific

arile si completarile ulterioare. 

Conditii de participare: 

Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrați in Sistemul Electronic de Achiziții Publice 

SEAP, care au capacitatea de prestare a serviciilor menționate in descriere contract si indeplinesc cerintele 

de prestare a serviciilor solicitate. Oferta prestatorului va fi depusa pe e-mail la adresa: achizitii@primaria-

ghimbav.ro, sau la sediul Primariei Orasului Ghimbav. Propunereea tehnica va descrie metodologia de lucr

u, iar oferta precum si documentele care insoțesc oferta, vor fi elaborate in limba română. Oferta financiar

a va fi elaborata in lei, fara TVA, având menționat TVA-ul separat, și va avea caracter ferm și obligatoriu pe 

toată perioada de valabilitatea a acesteia. Ofertantul va face dovada calificarii pentru prestarea serviciilor p

rin prezentarea de documentelor de calificare ca auditor in conformitate cu prvederile legale. 

Criterii de atribuire: 

Pretul cel mai scazut 

Informatii suplimentare: 

Prezentul anunt nu obliga autoritatea contractanta sa accepte o oferta sau sa efectueze achizitia. Informati

i suplimentare pot fi obtinute la telefon 0268-258006 sau la email achizitii@primaria-ghimbav.ro sau la se

diul Primariei Orasului Ghimbav. Oferta va trebui sa contina toate datele de contact ale ofertantului: nume 

ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabila de contract. Ofertele se vor depune pa

na la data precizata in prezentul anunt, la sediul Primariei Ghimbav sau pe email, la adresa achizitii@prima

ria-ghimbav.ro. Ofertantul castigator isi va depune oferta in SEAP, sub denumirea si codul CPV din prezent

ul anunt dar si de pe site-ul Primariei Ghimbav www.primaria-ghimbav.ro. Potentialii ofertanti au obligatia 

sa verifice zilnic anuntul de pe site-ul autoritatii contractante www.primaria-ghimbav.ro, sectiunea Achizitii

, pentru eventuale completari si/sau clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari. Persoanele cu functii de 

decizie din cadrul Primariei Ghimbav sunt: 1. Fliundra Ionel (Primar), 2. Neagoe Mihai ( Viceprimar), 3. Szin

atovici Dan (Secretar General), 4. Mihaela Neamtu (Contabil Sef), 5.Cautis Adina Mihaela (CFP), 6. Racovita 

Iulia Cristina (Sef Serviciu Achizitii Publice) 

 


