Nr. înreg: 121 / 21.11.2013

RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE DE CALRIFICĂRI PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE SERVICII AUDIT –
PROIECT CSS 28 ”ÎMPREUNĂ PENTRU O ROMÂNIE FĂRĂ TUBERCULOZĂ!”

În urma solicitărilor de clarificări primite cu privire la achiziția serviciilor de audit necesare în cadrul
proiectului CSS28 ”Împreună pentru o Românie fără Tuberculoză!” finanțat de Organismul Intermediar
Elvețian reprezentat de către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (OIE), conform adresei
înregistrată la sediul Asociației pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă sub nr.
120 /19.11.2013 ora 14:32, formulăm următorul răspuns, astfel:
Întrebare nr. 1: ”Înţelegem din ANEXA 1 – SPECIFICAŢII TEHNICE că auditorul va întocmi 2 rapoarte de
audit , respectiv:
- 1 raport de audit pentru raportul intermediar al proiectului în limba română şi
engleză în 3 exemplare originale
- 1 raport de audit pentru raportul final al proiectului în limba română şi
engleză în 3 exemplare originale
însă în ANEXA 3 – FORMULAR OFERTĂ FINANCIARĂ , se menţionează:
1. Raport audit limba română şi engleză 3 exemplare originale pentru raportul intermediar-1 raport
2. Raport audit limba română şi engleză 3 exemplare originale pentru raportul final 8 buc
Rezultă un total de 9 Rapoarte.
Întrebarea 1: Vă rugăm să ne comunicaţi câte rapoarte de audit are de efectuat auditorul şi care este
formularea corectă.”
Răspuns la întrebarea nr. 1: Datorită unei erori de tastare în “Anexa 3 – Formular ofertă financiară” la
nr. crt. 2 “Raport audit limba română şi engleză 3 exemplare originale pentru raportul final” în coloana
2 “cantitatea” se va citi în mod corect “1 raport”. Conform regulilor și procedurilor finanțatorului,
precum și a bugetului aprobat pentru implementarea proiectului, serviciile solicitate sunt: 1 raport de
audit în limba română și limba engleză (câte 3 exemplare originale pentru fiecare limbă) pentru raportul
intermediar al proiectului; și 1 raport de audit în limba română și limba engleză (câte 3 exemplare
originale pentru fiecare limbă) pentru raportul final al proiectului.

Întrebare nr. 2: ”In modelul de contract,cap 5,subcap.5.2. se precizează:
5. Preţul contractului
5.2. În termen de 3 zile de la efectuarea serviciilor se va emite factura aferentă acestor servicii.
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Factura aferentă serviciilor efectuate de către Prestator va fi achitată în termen de 90 zile de la primirea
ei de către Achizitor.
Întrebarea 2: Se acceptă ca plata serviciilor efectuate de către Prestator să fie achitată în termen de 30
zile de la primirea facturii de către Achizitor?”
Răspuns la întrebarea nr. 2: Perioada de plată a facturilor emise pentru serviciile prestate a fost stabilită
în conformitate și cu fluxul de numerar al proiectului, precum și cu estimarea perioadei în care
finanțatorul va transfera avansuri în contul proiectului. Prin urmare perioada de plată este de maxim 90
zile, însă în situația în care va exista sold disponibil în contul proiectului plata se va efectua mai devreme
de cele 90 zile.
Asistent Financiar ASPTMR
Minea Filfoteia

Expert Achiziții, partener RAA
Ana-Maria Duca
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