Titlul proiectului: „Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din

învăţământul primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente
informatice”
Contract: POSDRU/154/1.1/G/139340

APROB,
Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie
Reprezentant legal,
CRISTEA CAMELIA

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
La procedura de atribuire a contractul de servicii de contabilitate – expert contabil
prin achiziţie directă pentru proiectul „Dezvoltarea competenţei de comunicare în
limba maternă a elevilor din învăţământul primar pe baza unor analize
personalizate realizate cu instrumente informatice”, Axa prioritară - 1
1) Denumirea Beneficiarului:
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA EVALUĂRII ÎN EDUCAŢIE
Adresă: str. General Berthelot, nr. 38, sector 1, Bucureşti, 010169
C.U.I.: 24124766
Tel./fax: 021.313.96.42
E-mail: office@idee-org.net
2) Valoarea estimată: 18 000 lei (fără TVA)
Cod CPV: 79211000-6, Servicii de contabilitate – expert contabil
3) Procedura aplicată: Achiziţie directă în conformitate cu următoarele prevederi: Ordinului
ministrului fondurilor europene nr.1120/ 15.10.2013, achiziție directă.
4) Tip contract: Contract de servicii
5) Obiectul contractului: Servicii de contabilitate – expert contabil în cadrul proiectului „Dezvoltarea
competenţei de comunicare în limba maternă a elevilor din învăţământul primar pe baza unor analize
personalizate realizate cu instrumente informatice”
Contract: POSDRU/154/1.1/G/139340
Serviciile de contabilitate (expertiză contabilă) vor fi contractate până la sfârşitul duratei de
implementare a proiectului. Înregistrările contabile aferente proiectului vor fi realizate de către un
expert contabil în condiţiile legii, care va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor în
cadrul proiectului. Expertul contabil va elibera o atestare în conformitate cu standardul profesional nr.

22 Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare – Ghid de
aplicare – emis de CECCAR, referitoare la regularitatea şi sinceritatea operaţiunilor efectuate şi va
semna documentele suport care însoţesc fiecare cerere de rambursare intermediară/finală. Documentele
originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul
proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea „Solicit rambursare FSE-POSDRU/154/1.1/G/139340, în
suma de ........” în vederea evitării dublei finanţări.
6) Conditii de participare: Oferta tehnică va respecta următoarele cerinţe tehnice minime obligatorii,
cât și prevederile Anexei "Cerințe specifice privind organizarea la nivelul beneficiarului a
contabilității pentru proiectul finanțat prin POSDRU" (anexă la Instrucțiunea 6-7 AMPOSDRU
nr. 550/CI/18.03.2009 privind serviciile de contabilitate):
Expertul contabil poate fi orice persoană fizică şi juridică înscrisă în Registrul experţilor contabili activi
întocmit de CECCAR înregistrată fiscal în România şi care deţine viza de membru activ al CECCAR
pe anul respectiv. Expertul contabil să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de
etică sau de către Comisiile de disciplină CECCAR.
7) Limba de redactare a ofertei: Română
8) Împărţire pe loturi: Nu
9) Criteriul pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării
specificaţiilor tehnice impuse prin caietul de sarcini
10) Ofertă depusă de ofertant: Oferta va respecta în totalitate cerinţele specificate în documentaţia de
atribuire
11) Tip contract: Contract de servicii de expert contabil a proiectelor din Fondul Social European
12) Data limită de depunere a ofertei: 04.07.2014 ora 11.30
13) Data şi ora deschiderii ofertelor: 04.07.2014 ora 12.00
14) Adresa la care se transmit ofertele: la sediul IDEE
15) Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire şi anume
specificaţiile tehnice sunt ataşate online: www.idee-org.net sau se pot ridica de la sediul achizitorului.
16) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
17) Se interzice depunerea de oferte alternative.
18) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: la sediul IDEE – strada General Berthelot
nr. 38, sector 1, Bucureşti
19) Persoana de contact: Cristea Camelia

RESPONSABIL FINANCIAR
IORDACHE FLORIN

