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ANUNȚ DE PARTICIPARE 

Achizitie „ Servicii de consultanță fiscală ” 

Cod CPV 79221000-9 

 

 

I. ENTITATEA CONTRACTANTA: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ  

Adresa: P-ța Constantin MOTAS, nr. 4, Mediaș, Cod poștal: 551130, Romania  

Tel:  +40 374 401957  

Fax: +40 269 846901  

Punct de contact: Serviciul Achiziții Directe și Proceduri Simplificate  

Adresa de internet: www.romgaz.ro  

Procedura de atribuire aleasă: Achiziție directă 

 

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Servicii de consultanță fiscală, conform cerințelor din Caietul de sarcini.  

 

III. DESCRIERE ȘI CARACTERISTICI: Servicii de consultanță fiscală, conform cerințelor din 

Caietul de sarcini, privind: 

 impozitele și taxele prevăzute în Codul Fiscal; 

 creanțele bugetare, cum sunt: amenzi, penalități și dobânzi, cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare; 

 calculul impozitului pe profit trimestrial/anual; 

 reprezentare în fața organelor fiscale (inclusiv în cazul unui control fiscal) și reprezentare în fața 

organelor judecătorești, în calitate de expert; 

 întocmirea de solicitări privind soluții fiscale, propuneri de modificare a prevederilor fiscale . 

 cursuri de pregătire profesională 

 transfer pricing. 

În prestarea serviciilor de consultanță fiscală se vor avea în vedere și aspecte contabile și juridice, 

cu efect fiscal. 
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IV. CRITERII DE CALIFICARE: 

Ofertanții trebuie să fie operatori economici care au în obiectul de activitate servicii de consultanță 

fiscală. 

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să îndeplinească cerințele de calificare prevăzute în 

caietul de sarcini la punctul 10.  

V. VALOAREA ESTIMATĂ: 200.000,00 lei, fără TVA. 

VI. VALABILITATE OFERTĂ: 60 de zile.  

 

VII. DURATĂ ȘI CONDIȚII CONTRACT:  

Durata contractului este de un an calendaristic de la data semnării de către ambele părți, cu 

posibilitatea prelungirii termenului, cu acordul ambelor părți. 

 

Prețul contractului va fi dat de tariful orar unic practicat înmulțit cu orele efectiv lucrate pentru fiecare 

solicitare în parte. Valoarea maximă plătibilă a contractului este de 200.000 lei, la care se adaugă 

TVA. 

 

VIII. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, aferent tarifului orar 

unic ofertat. 

Tariful orar unic  va fi prezentat în lei, fără TVA;  
Tariful va include toate cheltuielile care vor fi angajate de către societatea prestatoare în vederea 

asigurării prestării serviciilor solicitate prin prezenta documentație. 

 

IX. SOLICITARI DE CLARIFICARI : Pentru clarificari cu privire la cerintele din caietul de sarcini, 

persoana de contact este Liliana MUNTEAN, Serv. Impozite și Taxe, tel: 07491903, e-mail: 

liliana.muntean@romgaz.ro .  

 

X.  ADRESA LA CARE SE DEPUNE OFERTA : Oferta se transmite prin e-mail la adresa 

ioana.berghean@romgaz.ro. 

Data și ora limita de depunere a ofertelor :  03.10.2022, ora 13:00 . 

 

Nota GDPR: Atat SNGN ROMGAZ SA in calitate de autoritate contractanta, cat si operatorii 

economici care depun oferta vor respecta dispozitiile legale care reglementeaza protectia datelor cu 

caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal 

nr.679/2016 („GDPR”) aplicabil in Uniunea Europeana . Datele cu caracter personal solicitate de 

SNGN ROMGAZ SA prin prezenta si pe perioada evaluarii ofertelor vor fi utilizate si prelucrate 

exclusiv in scopul atribuirii si derularii contractului / comenzii . Prin depunerea ofertelor, ofertantii 

recunosc dreptul entitatii contractante de a prelucra datele cu caracter personal incluse in oferta, in 

scopul sus mentionat . 

 

Director Direcția Achiziții       Șef Serviciul A.D.P.S. 

Leonard Ionuț LUPĂ        Cristian BUDU 
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