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INVITAŢIE DE PARTICIPARE
LA ACHIZIŢIA DE SERVICII  “ORGANIZARE PIESĂ DE TEATRU” 

COD CPV 92312110-5

Stimate domn/Stimată doamnă, 

Vă  transmitem invitaţia  de participare  la  procedura  de  achiziţie  având  ca  obiect 
servicii “organizare piesă de teatru”.
Achiziţia se realizează în cadrul proiectului  „Bucureştiul civic – pentru cetăţeni cu 
simţ critic”,  finanţat prin contractul nr.  RO2013_C1.1_30 de către  Fondul  ONG în 
România, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014. 

Găsiţi ataşate specificaţiile tehnice pentru participarea la licitaţie.
Vă rugăm să realizaţi oferta de pret în  lei româneşti (RON).
Data limită de depunere a ofertelor: 20.07.2014.
Modalitate transmitere oferte: e-mail – sinziana@ce-re.ro sau fax: 031.10.50.756

Persoană de contact: Sînziana Dobre; tel: 0723 17 66 81
IMPORTANT!
Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi 
contractantul (CeRe). Aceste reguli sunt disponibile aici (vezi art.17). 

Condiţii de excludere a ofertelor:
- oferta nu este depusă până la termenul limită anunţat;
- oferta tehnică şi financiară furnizată  nu asigură acoperirea tuturor cerinţelor 

din invitaţia de participare (nu respectă Specificaţiile tehnice – vezi document 
anexat);

- ofertantul  nu are experienţa necesară punerii  în  scenă a piesei  de teatru 
(capacitatea de a gestiona procesul complet);

- ofertantul  nu  a  demonstrat  in  oferta  trimisă  capacitatea  de  a  răspunde 
obiectivelor piesei de teatru, aşa cum sunt ele descrise în prezenta invitaţie 
de participare;

- scenaristul nu are experinţa  necesară în realizarea de scenarii inspirate din 
viaţa reală/ bazate pe documentarea unor situaţii concrete;

- ofertantul este supus unui conflict de interese;
- ofertantul  se  face  vinovat  de  declaraţii  false  în  furnizarea  informaţiilor 

solicitate de către achizitor  ca o condiţie  de  participare la  procedura de 
contractare sau nu reuşeşte să furnizeze informaţiile cerute;

- nu este de acord să se supună regulilor de verificare şi audit, conform art. 17 
Condiţii Generale ale contractului de finanţare.
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