În atenţia societăților de audit

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la Concursul de selectare a societăţii de audit aferent achiziţiei serviciilor de audit
financiar pentru anul 2017 a activităţii Agenției Naționale pentru Reglementare în Eneregtică
Autoritatea contractantă: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
Sediul autorităţii contractante: mun. Chişinău, str. Columna 90
Numărul de telefon şi persoana de contact: 022852919/ 022852950.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunţă Concurs de selectare a
societăţii de audit aferent achiziţiei serviciilor de audit financiar a activităţii ANRE
pentru anul 2017 în temeiul art.11 al Legii nr. 174 din data de 21.09.2017 cu privire la
energetică.

Obiectul concursului: Servicii de auditare financiară a raportului financiar pentru anul 2017,
care conţine informaţii cu privire la executarea bugetului aprobat, plăţile regulatorii transferate
pe contul său curent, cheltuielile pe care le-a efectuat de pe acest cont și alte mijloace pe care le-a
utilizat, precum și alte informații relevante.
Termenul de livrare a raportului de audit– 5 aprilie 2018.
Documentele/cerinţele de calificare includ următoarele:
1. Decizia de înregistrare a Participantului şi Extras (copie) emis de Camera Înregistrării de Stat
(Agenţia Servicii Publice), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
2. Licenţa de activitate (copie), confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
Participantului;
3. Certificat de auditor financiar, cu experienţa minimum 3 ani (copie), confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului, inclusiv certificate internaţionale de audit
financiar (de exemplu ACCA, ACA, etc);
4. Descrierea societăţii de audit şi experienţei în domeniu, inclusiv locală şi internaţională;
5. Oferta financiară, cu indicarea preţului serviciilor de audit.
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Criterii de evaluare a ofertei

Punctaj

Prețul ofertei

50

1.

Punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se acordă astfel:
a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului
de evaluare respectiv;
b) pentru alt preţ decît cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:
P(n) = (preţ minim/preţ (n) x punctajului maxim alocat).
2. Experiența relevantă a Participantului (ca societate de audit).
3. Gradul de adecvare și calitatea metodologiei de audit propuse și respectarea planului de lucru și a

30
5

termenului limită de raportare.
4 Experiența experților cheie și deținerea certificatelor internaționale în audit..

TOTAL

15
100

Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardele Naţionale (SNA) .

Termenul de livrare a ofertei: 05 martie 2018, ora 12:00.
Informaţiile privind desfăşurarea procedurii se pot obţine la sediul ANRE sau telefon
022852919, 022852950, sau e-mail znovacova@anre.md
Persona de contact: Daniela Micu sau Zinaida Novacova.
Prezentarea ofertelor şi a documentaţiei aferente: Ofertele se vor depune în original la sediul
ANRE pe adresa str. Columna 90.

Director General
Tudor Copaci
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