Data: 28.12.2020

ANUNT DE ACHIZIȚIE SERVICII DE CONTABILITATE PROIECT
În vederea implementării proiectului ,, VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism
pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile” cod
PN1020 , in cadrul ”Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii
romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, Asociația Centrul de Resurse
și Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS (partener nr 4 in proiectul mentionat), cu
sediul social în Bucureşti, Bd Mareșal Al. Averescu 17, Complexul de Servicii Sociale "Sf.
Ecaterina" et.2, sector 1, în calitate de achizitor, organizează achiziție directă în vederea
atribuirii contractului de achiziție servicii de contabilitate proiect cod CPV 79211000-6,
pentru fondurile gestionate de catre Partenerul 4 conform contractului de finantare.
Proiectul cod PN 1020 se implementeaza pe parcursul a 24 de luni, cu incepere din data de
01.01.20121, bugetul total gestionat de asociatia CRIPS fiind de 1 014 983 lei. Parteneriatul
acestui proiect este format din: promotor (PP) – Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Ialomita DGASPC Ialomita, partener 1 (P1) - Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Arad DGASPC Arad; partener 2 (P2) Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau DGASPC Buzau, Partener 3 Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures DGASPC Mures si Partener 4 Asociatia Centrul
de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS.
Categoria serviciilor care urmează să fie prestate:
COD CPV 79211000-6 servicii de contabilitate
Conditii obligatorii
Firma care va fi selectionata pentru prestarea serviciilor de contabilitate proiect -fonduri
gestionate de P4 – trebuie sa indeplineasac urmatoarele conditii:
- sa fie membra CECCAR
- sa fi efectuat servicii de contabilitate si managment financiar pentru cel putin alte 5 proiecte cu
finantare nerambursabila.
Specificatii tehnice pentru serviciile prestate
•

•

Inregistrarea sistematica si cronologica a documentelor financiar-contabile respectand
prevederile: Legii 82/1991, Legii 207/2015, Legii 227/2015, OMFP 1802/2014, O.G.
65/1994, Normelor Profesionale ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati
din Romania – pentru cheltuielile efectuate de asociatia CRIPS, P4 in proiectului PN1020
Managementul financiar al proiectului cu finantare nerambursabila – pentru bugetul
gestionat de asociatia CRIPS, partener 4 in cadrul proiectului PN1020, cu respectarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34 din mai 2017 privind gestionarea financiară a
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 și
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare,
a Ordinului nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea
financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al
Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 20142021, precum si a celorlalte documente mentionate in contractul de finantare
•
•
•
•

•

•

•
•

Realizarea achizitiilor aflate in responsabilitatea asociatiei CRIPS, partener P4 in
proiectul PN1020, cu respectarea Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările
și completările ulterioare,
Realizarea operatiunilor financiar-contabile aferente proiectului pentru bugetul gestionat
de asociatia CRIPS, partener 4 in cadrul proiectului PN1020 -in conformitate cu legislatia
nationala;
Inregistrarea documentelor pe conturi analitice si sintetice ale proiectului pe tipuri de
cheltuieli in conformitate cu bugetul proiectului cu respectarea cerintelor din contractul de
finantare;
Pregatirea documentatiei pentru cererile de prefinantare, de plata si de rambursare si
intocmirea cererilor si a oricaror alte raportari si anexe solicitate de FRDS si de
responsabilul financiar al proiectului din echipa de management a promotorului –
DGASPC Ialomita– ca parte a documentatiei intocmite de promotor si de ceilalti
parteneri,in conformitate cu graficul de cereri si cu termenele stabilite de legislatia in
vigoare, inclusiv in contractul de finantare;
Planificarea si gestionarea cash-flowlui pe proiect pentru Partenerul 4, intocmirea de
previziuni si executii bugetare si informarea responsabilului proiect din partea
Partenerului 4 si a reprezentantului legal CRIPS cu privire la situatia bugetara si la
eventualele neconformitati;
Participarea la actualizarea graficelor cererilor de prefinantare, plata si rambursare, in
functie de prevederile legislative in vigoare, de cash-flowul si nevoile proiectelorimpreuna cu responsabilul financiar al proiectului din echipa de management a
promotorului – DGASPC Ialomita si cu ceilalti responsabili financiari ai partenerilor P1,
P2 si P3
Asigurarea monitorizarii interna a tuturor operatiunilor financiare ale asociatiei CRIPS
pentru proiectul PN1020
Colaborarea permanenta cu echipa de management a proiectului de la DGASPC
Ialomita, cu coordonatorul de proiect din partea CRIPS precum si cu ofiterul de proiect si,
dupa caz, cu alti experti din echipa FRDS pe aspecte legate de contabilitate proiect si
achizitii.

Procedura de atribuire aplicată: achiziție directă, conform prevederilor Ordinului nr.
1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi
pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.
Durata contractului:
Contractul intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pe toata durata perioadei de
implementare a proiectului PN1020
Termen de plată:
Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de 30 zile de la emiterea
facturii și efectuarea recepției serviciilor.

Modul de transmitere și de prezentare a ofertei și adresa la care se transmit ofertele:
Ofertele se depun în plic sigilat și ștampilat la următoarea adresa: CRIPS, mun. Bucureşti, Bd
Mareșal Al. Averescu 17, Complexul de Servicii Sociale "Sf. Ecaterina" et.2, sector 1, până la
data de 6.01.2021 orele 14.00 (termenul limită). Plicul ofertei va avea specificația ,,Servicii
contabilitate proiect PN 1020 – pentru bugetul gestionat de P4, asociatia CRIPS”. Ofertele depuse
după termenul limită, vor fi returnate nedeschise.
Oferta tehnică trebuie să respecte cerințele cuprinse în anunțul de achiziție, să includă
prezentarea experientei in servicii de contabilitate proiecte cu finantare nerambursabila si copie
dupa documentul care atesta indeplinirea conditiei de membru CECCAR
Oferta financiară va trebui să includă oferta de preț totală, pentru 24 de luni de implementare.
Preţul ofertat se va exprima în lei și nu va include TVA.
Obiectul contractului nu este divizat în loturi.
Criteriul de atribuire a contractului: prețul cel mai scăzut, în condițiile respectării cerințelor
minime impuse.
Pentru informatii suplimentare despre proiect si responsabilitatile firmei care asigura servicii de
contabilitate va rugam sa scrieti la adresa de email crips1@crips.ro sau sa sunati la tel
0722251735, persoana de contact Mirela Turcu - pana la data de 05.01,2021 orele 16.00.

