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Aprobat,  

Director general 

ANTON Cristian 

 

 

ANUNȚ ACHIZITIE SERVICII SPECIALIZATE IN DOMENIUL AUDITULUI  

SI A CONSULTANTEI FINANCIAR CONTABILE 

 

✓ Autoritatea contractantă: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA SERVICII BUCUREȘTI S.A. cu sediul 

în București, Splaiul Unirii nr. 76, corp A, etaj 1, Sector 4. 

✓ Prevederi legale aplicabile: Legea 98/2016 privind achizițiile publice 

✓ Cod CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev. 2) 

✓ Obiectul achiziției: ,,Servicii de specialitate în domeniul auditului și a consultanței financiar 

contabile pentru situatii financiare încheiate la 31.12.2021” 

✓ Sursa de finanțare: capitaluri/venituri proprii CMESB S.A 

✓ Perioada de timp în care oferta trebuie să fie valabilă: 30 zile   

✓ Data limită de transmitere a ofertei: 20.01.2022, ora 17.00. 

✓ Descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate, informații privind întocmirea ofertei financiare și 

tehnice - se regăsesc în caietul de sarcini 

✓ Valoarea estimată – 39.875,00 lei, fără TVA 

✓ Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut 

✓ Modalitatea de plată – în baza facturii fiscale emise în maxim 30 zile de la emitere 

✓ Termen de solicitare de clarificări: 19.01.2022 ora 14.00. 

✓ Termen de răspuns la solicitarile de clarificări: 19.01.2022 ora 18.00. 

✓ Documentația de atribuire (formulare, caiet de sarcini etc.) se va solicita CMESB S.A prin solicitare 

scrisă pe adresa de e-mail: achiziții@cmesb.ro, pana cel mai tarziu la data de 18.01.2022, ora 16.00. 

✓ Modul de întocmire a ofertei: Documentele de calificare, formularele, împreună cu oferta tehnică 

și financiară vor fi întocmite într-un exemplar și vor fi introduse într-un singur plic sigilat, pe care se 

va înscrie adresa autoritătii contractante și mențiunea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 

DATA DE 20.01.2022, ora 17.00”.  

✓ Ofertele se transmit la sediul CMESB S.A.: Splaiul Unirii nr. 76, corp A, etaj 1 si 2, Sector 4, București. 

✓ Ofertantul va depune următoarele documente: 

mailto:achiziții@cmesb.ro
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- declarație privind neincadrarea în prevederile art. 164 din legea 98/2016; 

- declarație privind neincadrarea în prevederile art. 165 din legea 98/2016; 

- declarație privind neincadrarea în prevederile art. 167 din legea 98/2016’;  

- declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile 

de muncă pe toată perioada de îndeplinire a contractului; 

- autorizatie valabila, inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania – in conformitate 

cu solicitarea din Caietul de sarcini; 

- certificatul de atesare a calitatii de auditor financiar; 

- declarație privind conflictul de interese; 

- fisa informatii generale; 

- oferta tehnică; 

- oferta financiară. 

- Certificat constatator emis de ONRC care atesta dreptul de a presta serviciile de audit financiar;  

- Certificatul de atesare a calitatii de auditor financiar, pentru persoana care semneaza raportul de 

audit;  

- Dovada atestarii CECAR a membrilor desemnati sa realizeze serviciile de audit ;  

- Cv-urile echipei de audit; 

- Asigurare de risc profesional valabila la momentul depunerii ofertei; 

✓ Modul de finalizare al achiziției: Încheierea unui contract de servicii de specialitate în domeniul 

auditului și a consultanței financiar contabile.  

✓ Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română. 

 

Avizat,  

Șef birou achiziții,  

MUȘAT Cosmin 

 

Întocmit,  

Expert achiziții publice 

IVAN Ionela  


