SOLICITARE DE OFERTE
PENTRU INCREDINȚARE DIRECTĂ
SERVICII DE AUDIT STATUTAR
Detalii procedura:
Societatea contractantă: IPROCHIM S.A.
Denumire contract: SOLICITARE DE OFERTE ( TEHNICO-ECONOMICĂ ȘI
FINANCIARĂ ) ÎN VEDEREA ATRIBUIRII PRIN ÎNCREDINȚARE DIRECTĂ A
CONTRACTULUI DE SERVICII DE AUDIT STATUTAR al situațiilor financiare
anuale și de revizuire pentru informații financiare interimare.
Secţiunea I: SOCIETATEA CONTRACTANTA.
I.1)
Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
IPROCHIM S.A.
Adresa poştală:
str. Mihai Eminescu nr. 19-21, localitatea: Bucureşti, cod poştal: 010512 ,
România;
Persoane de contact:
pentru informații contractuale: Gabriela SABĂU, tel. 021.211.76.54.,
0744.604.404., e-mail: gabriela.sabau@iprochim.ro, fax: 021.210.27.01.;
Adresa internet (URL):
www.iprochim.ro
I.2)
Tipul societății contractante si activitatea principala (activităţile principale):
Institut de proiectare în industria chimică.
Activitate (activităţi):
activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.
I.3)
Societatea contractanta acţionează in numele altor autorităţi contractante:
Nu.
Secţiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI.
II.1) Descriere:
II.1.1) Denumirea dată contractului de societatea contractantă:
SOLICITARE DE OFERTE ( TEHNICO-ECONOMICĂ ȘI FINANCIARĂ ) ÎN
VEDEREA ATRIBUIRII PRIN ÎNCREDINȚARE DIRECTĂ A CONTRACTULUI
DE SERVICII DE AUDIT STATUTAR al situațiilor financiare anuale și de
revizuire pentru informații financiare interimare.
II.1.2) Descrierea succinta a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor:
Obiectul contractului: SERVICII DE AUDIT STATUTAR al situațiilor financiare
anuale și de revizuire pentru informații financiare interimare,
Obiectivele contractului: evaluare profesionista si sistematica care sa includa
toate departamentele si procesele societatii si solutii de imbunatatire si crestere a
performantelor activității societății.
II.1.3) Durata contractului:
3 ani ( potrivit art. 47 alin. 11 din O.U.G. nr. 109/2011 ).
II.1.4) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achiziţii publice:
Da.
II.1.5) Împărțire in loturi:
Nu.
II.1.6) Vor fi acceptate variante:
Nu
Secţiunea III: INFORMATII SUPLIMENTARE:
III.1) Pentru depunerea ofertelor tehnico-economice şi financiare, ofertanţii vor respecta și
următoarele cerințe minime de eligibilitate:
Cerințele minime de eligibilitate se referă numai la:
- situaţia personală a candidatului sau ofertantului;
- capacitatea de exercitare a activităţii;

III.2)

III.3)
III.4)

Pentru a demonstra îndeplinirea cerinţelor minime de eligibilitate, solicitanții vor proba
că:
- nu se încadrează în situaţia de a fi fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o
hotărâre judecătorească definitivă pentru participare la activităţi ale unei
organizaţii criminale, corupţie, fraudă, spălare de bani;
- nu se află într-una sau mai multe din situaţiile de mai jos ( numai dacă se
solicită expres aceasta ):
- este în stare de faliment ori lichidare iar afacerile îi sunt administrate de
un judecător-sindic;
- activităţile sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui
aranjament cu creditorii;
- face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre
situaţiile de mai sus;
- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
de asigurări sociale către bugetul general consolidat;
- prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către
proprietarul arhivei.
Sunt considerate documente edificatoare:
- certificate,
- caziere judiciare,
- alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă,
Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui solicitant,
IPROCHIM S.A. poate solicita informaţii direct de la autorităţile competente.
Pentru demonstrarea îndeplinirii obligaţiilor cu privire la cerințele minime de eligibilitate,
solicitantul are dreptul de a prezenta o declaraţie semnată pe proprie răspundere, prin
care să confirme că îndeplinește aceste condiții; ofertantul are însă obligaţia de a
prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea condițiilor, atunci când primeşte
din partea IPROCHIM S.A. o solicitare în acest sens, dar nu mai târziu de data adoptării
hotărârii de numire.
Capacitatea de exercitare a activităţii:
Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de exercitare a activităţii, potrivit legii
( cu referire, dar fără a se limita la O.U.G. nr. 75 / 1999, O.U.G. nr. 90 / 2008 etc. ).
Termenul de depunere a ofertelor:
7 zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul societății.
Ofertele vor fi depuse în plic sigilat la sediul firmei:
București, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1,
Criterii de atribuire:
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic și financiar.
Informaţii suplimentare vor fi furnizate de către persoana(ele) de contact.
Data postării prezentului anunţ: 22.12.2021.

