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ANUNŢ ACHIZIŢII

Municipiul  Alba Iulia în parteneriat  cu Agenția  Județeană pentru Ocuparea Forței  de Muncă 
Alba  implementează  proiectul  “ Măsuri  integrate  de  ocupare  în  CARTIERE”,  ID 75441 
-subiect al Contractului de finanțare Nr. POSDRU/105/5.1/G/75441,   finanţat prin  Fondul 
Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013,  Axa  prioritară  nr.  5  Promovarea  măsurilor  active  de  ocupare,  Domeniul  major  de 
intervenţie 5.1 Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare.

Pe parcursul a 24 de luni proiectul va contribui la facilitarea accesului la servicii specializate și 
pachete  de  formare  profesională  în  vederea  îmbunătățirii  măsurilor  integrate  de  ocupare  a 
șomerilor,  șomerilor  de  lungă  durată,  a  tinerilor,  a  persoanelor  inactive  și  a  celor  aflate  în 
căutarea unui loc de muncă la nivelul CARTIERE-lor.

În cadrul acestui proiect MUNICIPIUL ALBA IULIA intenţionează să atribuie Contractul de 
prestări  servicii  având ca obiect  achiziţia  de servicii  de auditare financiară,  COD CPV 
79212100-4 prin aplicarea procedurii de prospectare a pieţei - studiu de piaţă.

Descrierea  obiectului  contractului:  Obiectul  contractului îl  reprezintă  serviciile  ce  vor  fi 
achiziționate,  auditarea  cheltuielilor  activităților  în  cadrul  proiectului  „ Măsuri  integrate  de 
ocupare în CARTIERE”, astfel : 
- raportul de verificare a cheltuielilor la fiecare cerere de rambursare depusă de Beneficiar pe 
parcursul derulării Contractului de Finanțare POSDRU/105/5.1/G/75441, respective 01.11.2010 
până în 31.10.2012;
- conform Graficului de rambursare, în această perioadă trebuie întocmite 6 rapoarte de audit. În 
cazul  în  care  în  Graficul  de  rambursare  se  modifică  și  vor  apărea  cereri  de  armbursare 
suplimentare, se va încheie un act adițional la contractual de servicii atribuit, fără a se modifica 
valoarea acestuia;
- auditarea activităților și cheltuielilor specifice proiectului ori de câte ori se solicită, la comanda 
fermă a Beneficiarului.
Adresa unde se primesc ofertele:

Operatorii economici interesaţi pot solicita informații referitore la achiziție și pot transmite oferta 
lor în scris, pe adresa beneficiarului: Direcţia Programe - Alba Iulia, str. Bucovinei, nr. 6, sau 
pe fax: 0358/401262, 0258/813736 în atenţia domnului Eugen Otto Simon - consilier juridic.



Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare: Preţul cel mai scăzut .  

Mod de prezentare al ofertei: 

Ofertele trebuie redactate în limba română. Preţul trebuie să fie exprimat în lei  fără TVA inclus. 

Perioada minimă   de valabilitate a ofertei  : termen de 60 de zile de la ofertare. 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 17.01.2011, orele 14.00, respectiv 7 zile calendaristice 
de la postarea anunţului.

Orice ofertă primită după acest termen este declarată respinsă. 

  
Alba Iulia, 10.01.2011


