CAIET DE SARCINI

ACHIZIŢIONAREA SERVICIILOR DE AUDIT OBLIGATORIU A
SITUAŢIILOR FINANCIARE
al situaţiei financiare al Instituţia Medic-Sanitară Publică Spitalul Clinic
Municipal pentru Copii ”V. Ignatenco” pentru perioada 2021
Cod CPV: 79212100-4, Servicii de audit financiar
1. Autoritatea contractantă:
Denumirea:
Adresa:
Persoana de contact:
Adresa electronică:

IMSP SCMC ”V. Ignatenco”
Mun. Chişinău, str. Grenoble, 149
069 911 793
natalia morari(S)inbox. ru

*Total active: 89 671 370,00 lei
* Numărul mediu de salariaţi: 553 persoane
Valoarea estimativă: 42 000 lei fără TVA
Ofertă trebuie să includă preţul cu TVA şi fără TVA
Etapele de lucru:
15 februarie 2022 - emiterea proiectului opimiei de audit
01 martie 2022 - emiterea opiniei finale de audit
09 martie 2022 - emiterea scrisorii către conducere împreună cu raportul final
Termenele de prestare a serviciilor: de la semnarea contractului
Termenul de valabilitate a contractului:25.03.2022
2. Obiectul achiziţiei:
Cod CPV: 79212100-4, Servicii privind auditul situaţiilor financiare pentru anul
2021
Achiziţionarea serviciillor de audit financiar obligatoriu al situaţiei financiare
pentru anul 2021, în conformitate cu Standardele Naţionale.

Conform criteriilor de clasificare prevăzute în art. 4 (pct. 3) al Legii
Contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, IMSP SCMC ”V.
Ignatenco” constituie o entitate mijlocie şi ţine contabilitatea în partidă dublă cu
prezentarea situaţiilor fianciare complete, art. 5 (alin.3) din Legea contabilităţii şi
raportării financiare.
Potrivit art. 32 al legii 287/2017, situaţiile fianciare pentru anul 2021 ale
entităţiilor mijlocii sunt supuse auditului obligatoriu în conformitate cu legea
privind auditul sitaţiilor financiare 271/2017.
Astfel, IMSP SCMC ”V. Ignatenco ” în mod obligatoriu va efectua auditul
sitaţiilor financiare, care va include participarea entităţii de audit la inventarierea
activelor şi pasivelor, care se va desfăşura pe parcursul trimestrului IV al anului
2021.
3. Sursa alocaţiilor bugetare/sursa de finanţare:
Bugetul IMSP SCMC ”V. Ignatenco ” pentru anul 2021.
4. Criteriile de calificare ale ofertanţilor:
♦

Entitatea de audit înregistrată de către Consiliul de supraveghere publică al
auditului în Registrul public al entităţilor de audit.
Ofertantul are o experienţă în domeniu de audit al sitaţiilor financiare pe piaţa RM
numai puţin de 3 ani.
5.Scopul prestaţiilor:
Auditul situaţiilor financiare pentru anul 2021 ale IMSP SCMC ”V. Ignatenco ” .
-Examinarea, în vederea exprimării unei opinii asupra sitaţiilor financiare anuale în
conformitate cu Standardele Naţionale în Contabilitate.
S

-Exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele a sitaţiei patrimoniale, dacă sistemul
de ţinere a evidenţei contabile al IMSP SCMC ”V. Ignatenco ” (documente
primare, registre contabile, rapoarte financiare) sînt în conformitate cu prevederile
legislaţiei din domeniul contabilităţii.
- Exprimarea unei opinii asupra regularităţii, veridicităţii şi corectitudinii
contabilităţii.
-Acordarea suportului metodic în scopul în conformitate cu prevderile legislaţiei în
vigoare (pentru o perioada de 12 luni din data încheierii contractului).

*Prestarea serviciilor de audit va avea loc la sediul autorităţii contractante.

*Limba utilizată în cadrul activităţilor pe care le vor desfăşura auditori este limba
română, iar toate documentele elaborate vor fi de asemenea în limba de stat.
Criteriul aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: ”cel mai mic preţ propus”
Numărul maxim de semnare a contractului este de : 3 zile
6. Modalitatea de plată: plata se ve efectua în baza facturii fiscale emise de
executant în baza proceselor verbale de recepţie cantitatită şi calitativă, semnate de
către părţi, fără obiecţii, în termen de 30 de zile după prezentarea facturii fiscale.
7. Scurta descriere a criteriilor de eligibilitatea operatorilor economici:

Nr Denumirea documentului/cerintei
1

2

Cerinţe suplimentare

Da
/Nu
Certificat de înregistrare a întreprinderii Copia certificatului emis de organul Da
înregistrării de stat, confirmată prin
semnătura electronică
Licenţa sau alt certificat de atestare a Copia confirmată prin semnătura Da
calităţii de auditor financiar eliberat de electronică
organul competent
Oferta financiară şi oferta tehnică
Original, care să denote o înţelegere a Da
misiuni şi să prezinte o metodologie
corespunzătoare, o abordare de audit şi
un plan detaliat de lucru
Dovada că ofertantul are minim 3 ani de Copia licenţilor
Da
experienţă specifică în prestarea în
prestarea serviciilor de audit
0 listă de cel puţin 10 audite financiare Original, lista trebuie să conţină Da
realizate în ultimii 2 ani
următoarele informaţii: beneficiarii
serviciilor, obiectul contractului
Da
Declaraţie privind cunoaşterea explicită a Original
legislaţiei şi reglementărilor naţionale
privind modul de administrare, evidenţă
şi raportare a finanţelor publice
0 descriere a procedurilor de control al Original
Da
calităţii şi de asigurare a calităţii pentru
furnizarea serviciilor de audit al
rapoartelor financiare
Declaraţie pe propria răspundere privind Original
Da
lipsa sancţiunilor de către organul de
monitorizare
şi
competenţă
a
9

9

3

4

5

9

6

7

8

profesionalismului în ultimii 5 ani
9 Certificatul de calificare a auditorilor
care vor constitui echipa de audit
10 Dovada de angajare în compania
respectivă şi de experienţă privind
efectuarea a cel puţin 2 audite în ultimii
3 ani
11 Dovada despre studii superioare în
domeniul de ştiinţe economice pentru
fiecare membru de audit

Copia, confirmată prin semnătura Da
electronică ofertantului
Extrase din carnete de muncă
Da

Copia diplomei de studii superioare în Da
domeniu

Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 de zile
Limba în care trebuie să fie redactat ofertele: limba de stat
Oferte alternative: nu vor fi acceptate

Contabil şef: Cociu Zinaida

Preşedintele grupului de lucru

1

HOLOSTENCO

