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Servicii de contabilitate, servicii de audit și servicii fiscale  

Cod CPV 79200000-6 

ADV 1256057/18.11.2021 

Valoarea estimată: 45 600  lei/an fără TVA, respectiv 3800 lei/lună fără TVA 

Descriere contract: 

Serviciile de contabilitate, servicii de audit și servicii fiscale se vor realiza, conform caietului de 

sarcini nr. 1197/05.11.2021 atasat prezentului anunt. Prestatorul în calitate de expert -contabil va 

indeplini in numele si in folosul beneficiarului, cu maximă dilegenta si obiectivitate, activitatiile 

necesare pentru evidenta financiar-contabila dupa cum urmeaza:  

 Evidenta financiar-contabila si raportarile periodice, conform specificațiilor de la punctul 3. a) 

din caietul de sarcini; 

 Executarea de lucrari cu caracter financiar - contabil, conform specificațiilor de la punctul 3. 

b) din caietul de sarcini; 

 Executarea de lucrari privind resursele umane, conform specificațiilor de la punctul 3. c) din 

caietul de sarcini; 

 Preluarea documentelor financiar-contabile si furnizarea catre beneficiar a tuturor situatilor 

lunare, trimestriale, semestriale si a tuturor declaratilor fiscale si nefiscale periodice pana la 

data de 25 ale lunii, pentru luna precedenta; 

 Servicii legate de achizitiile publice, conform specificatiilor de la punctul 3. e) din caietul de 

sarcini; 

 Asigurarea documentelor necesare preluarii inregistrarilor in contabilitatea proprie a activelor 

fixe din gestiunea UAT Timisoara; 

 Participarea la controalele si verificarile facute de ANAF, Curtea de Conturi, ITM sau alte 

instituții abilitate ori de cate ori este necesar; 

 Pastrarea deplinei confidentialitati a lucrarilor realizate; 

 Pastrarea unei conduite decente si amabile fata de toate persoanele fizice si juridice implicate 

in activitatea beneficiarului;  

 Executarea de lucrări de inventariere a patrimoniului la 31 Decembrie, conform specificatiilor 

de la punctul 3. j) din caietul de sarcini; 

Conditii referitoare la contract: 

Serviciile vor fi prestate , conform documentației de atribuire atașate prezentului anunț și postat pe 

pagina de internet a autorității contractante www.cerctm.ro , categoria Anunțuri/Achiziții. 

Durata de prestare a serviciilor este de 12 luni incepand cu data de 01.12.2021.  

Prețul estimat pentru achiziționarea serviciilor  este de 45 600 lei/an fără TVA, respectiv 3800 

lei/lună fără TVA.  

 

Conditii de participare: 

Operatorii economici interesati vor transmite oferta la adresa de e-mail: office@cerctm.ro  sau depusa  

pe suport de hartie la sediul autoritatii contractante - Serviciul Public de Administrare CERC , 
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Timisoara, str. Paul Morand, nr. 15, pana cel tarziu la data de 22.11.2021, ora 10:00. Oferta va 

cuprinde: 

• Oferta tehnica; 

• Oferta financiara (formular oferta financiara anexat); 

• Copie certificat de inregistrare ORC; 

Criterii de atribuire: 

Oferta declarata castigatoare, va fi oferta corespunzătoare din punct de vedere tehnic al cerintelor 

minime impuse în caietul de sarcini si care va prezenta pretul cel mai scazut. 

 

Informatii suplimentare:  

Plata serviciilor se va face lunar, în termen de 30 de zile.  

 

 

 

 

 


