INVITATIE DE PARTICIPARE

Autoritatea contractanta doreste sa achiziționeze ”Servicii audit în cadrul proiectului

“Canalizare cu statie de epurare in localitatile Tautii Magheraus, Busag si Merisor, judetul Maramures”
Pentru realizarea integrala a acestui obiectiv este nevoie de intocmirea devizului estimativ al lucrarii.
Codul CPV utilizat în cadrul procedurii este:CPV: - 79212100 - Servicii de audit financiar.
Fapt pentru care, va invitam sa depuneti oferta dumneavoastra pentru serviciile ce urmeaza a fi executate din cadrul
acestui proiect.
Ofertantul declarat castigator va depune inainte de semnarea contractului urmatoarele documente minime:
- Certificat Constatator eliberat de ORC, informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale
la data limita de depunerea ofertelor. in original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu
originalul”, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic
- Declaratie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgentă a
Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificările si completările ulterioare, inclusive Legea 279/2011.
-Declaratie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgentă a
Guvernului nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, aprobată cu modificările si completările ulterioare,
inclusive Legea 279/2011.
-Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza
careia isi are sediul operatorul economic, , care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat în luna
anterioara celei în care se depun ofertele.
-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, emis de Direcţia/Serviciul de specialitate al Consiliul Local
în a cărui rază de competenţă îşi are ofertantul sediul principal in original, in original/ copie legalizata / copie
certificata in conformitate cu originalul, semnata si stampilata, care sa ateste plata obligatiilor scadente fata de
bugetul de stat în luna anterioara celei în care se depun ofertele.



Certificat privind implementarea şi menţinerea unuiSistem de Management al Calităţii, în conformitate cu
cerinţele specificaţiei ISO 9001:2008 sau echivalent in domeniul activităţilor aferente obiectului procedurii,
in copie conform cu originalul, semnata si stampilata de administratorul firmei;
Certificat privind implementarea şi menţinerea unui Sistem de Management de Mediu în conformitate cu
cerinţele ISO 14001:2005 sau echivalent, pentru domeniul activităţilor aferente obiectului procedurii

Valabilitatea ofertei este de 30 zile.
Lucrarile nu pot fi subcontractate ulterior semnarii contractului.
Invitatia se va transmite si altor posibili ofertanti in vederea alegerii ofertei care corespunde solicitarilor autoritatii
contractante in aplicand factorul de evaluarea pretul cel mai mic ofertat, in baza acestui studiu de piata .
Legislatia – OUG 34/2006, HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Data limita a depunerii ofertei este 02.08.2015 ora 12.00 , urmand ca dupa analizarea acestora sa se incheie unu
contract de achizitii publice cu ofertantul desemnat castigator in baza criteriului aprobat

Cu deosebită considerație,
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