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SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU
ACHIZIŢIA DE SERVICII  “ORGANIZARE PIESĂ DE TEATRU” 

COD CPV 92312110-5

I. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor
Fundaţia Centrul de Resurse pentru participare publică
Bucureşti, Str. Petru Maior nr. 9, sector 1; www.ce-re.ro
Tel: 031.10.50.755; Fax: 031.10.50.756
Persoană de contact: Sînziana Dobre, e-mail: sinziana@ce-re.ro
Titlul proiectului: „Bucureştiul civic – pentru cetăţeni cu simţ critic”
Numărul contractului de finanţare: RO2013_C1.1_30

1.2.Termene şi modalitate transmitere oferte
Termen limită depunere oferte: 20.07.2014 
Modalitate transmitere ofertă: e-mail – sinziana@ce-re.ro sau fax: 031.10.50.756
În perioada 21-25 iulie, pentru ofertele rămase pe lista scurtă, va avea loc câte o întâlnire între 
CeRe şi ofertant. La această întâlnire este obligatorie participarea scenaristului pentru a discuta 
detalii cu privire la cum va fi realizat scenariul. 
În cazuri speciale în care ofertantul/ scenaristul nu sunt în Bucureşti în perioada respectivă, 
putem programa întâlnirea şi înainte de 20 iulie, dar numai după primirea ofertei scrise. 
CeRe va anunţa rezultatul final al selecţiei cel târziu pe 31 iulie. 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI ŞI DURATA
2.1 Descrierea serviciilor care vor fi achiziţionate:
Organizare piesă de teatru  din cadrul proiectului  „Bucureştiul civic – pentru cetăţeni cu simţ 
critic”, RO2013_C1.1_30.
Detalii:
CeRe este o organizaţie neguvernamentală care derulează în Bucureşti un program prin care 
sprijină cetăţenii din 4 cartiere (Lacul Tei, Favorit, Callatis şi Pantelimon) să se organizeze în 
grupuri de iniţiativă care solicită autorităţilor locale (primărie şi consiliu local,  în principal)  să 
rezolve diverse probleme ale cartierelor pe care le reprezintă. 
CeRe doreşte  să  contracteze  realizarea  unei  piese  de teatru  care  să  explice  felul  în  care 
lucrează aceste grupuri de cetăţeni (cum se întâlnesc, cum iau decizii, cum păstrează legătura 
cu  vecinii  din  cartier)  şi  felul  în  care  interacţionează  cu  diverşii  factori  de  decizie  (primar, 
consilieri,  director  din primărie  -  ce se întâmplă când merg în audienţe,   când participă  la 
şedinţele consiliului local etc.). Este de preferat ca piesa de teatru să fie din zona comediei. 
Publicul principal al piesei vor fi locuitori din cartierele respective. 
Contractul trebuie să acopere următoarele elemente:
 Realizarea  scenariului. Scenariul  trebuie  realizat  pe  baza  experienţei  cetăţenilor.  Este 

important ca scenaristul să îi întâlnească pe membrii grupurilor de cetăţeni şi să realizeze 
scenariul pe baza experienţei lor şi să fie dispus să revizuiască scenariul împreună cu echipa 
de proiect. Scenariul poate include şi elemente de interactivitate cu sala (cum ar fi un teatru-
forum, de pildă).
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 Punerea  în  scenă a  piesei  şi  realizarea a  8  reprezentaţii –  regizor,  echipă  de  actori 
(probabil 7-8 persoane), costume, elemente pentru decorul scenei, lumini, sonorizare etc.. 

Poate fi discutată posibilitatea ca unii cetăţeni să fie parte din echipa de actori. 
Piesa va avea o durată estimativă de o oră şi va fi jucată de câte 2 ori în fiecare dintre cele 4 
cartiere (un total de 8 reprezentaţii). Estimăm că va fi jucată în sala de festivităţi a unei şcoli din 
cartier şi va avea un public de 70 persoane/ reprezentaţie. 
Drepturile de autor vor fi cedate (sau vor fi folosite la comun cu CeRe), inclusiv pentru 
folosirea înregistrărilor video ale reprezentaţiilor. 
Scopul acestui demers este de a ilustra o cale de implicare în viaţa comunităţii (detalii mai jos).  
Partea  de  promovare  este  în  responsabilitatea  CeRe,  dar  se  poate  face  în  cooperare  cu 
ofertantul câştigător. 
Calendarul estimativ este următorul (poate fi negociat):
 Iulie – realizarea selecţiei de oferte
 August – întâlniri cu grupurile de cetăţeni şi realizarea scenariului
 Septembrie – pregătirea piesei cu actorii
 Octombrie şi noiembrie: cele 8 reprezentaţii. 

2.2 Tip şi durată contract: 
Contract de prestări servicii – de la data semnării contractului până la data de 30.06.2015.

III. INFORMAŢII DETALIATE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA 
OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

3.1 Limba de redactare a ofertei: limba română

3.2 Moneda în care este exprimat preţul ofertei: lei româneşti (RON) fără TVA.  Vă rugăm ca 
în oferta financiară să specificaţi daca sunteţi plătitor de TVA.

3.3 Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar): 
Cerinţele  prezentei  documentaţii  de  atribuire  sunt  considerate  minime  şi  obligatorii.  Nu  se 
acceptă  niciun  fel  de  deviere  de  la  acesta,  iar  orice  ofertă  care  nu  respectă  cerinţele  din 
prezenta documentaţie va fi declarată neeligibilă.
Oferta va avea două părţi:

a. cea tehnică (în care este descris ce anume ofertantul îşi propune să facă, ce experienţă 
are deja, CV-ul scenaristului şi orice alte informaţii pe care le consideră necesare)

b. cea  financiară,  exprimată  în  lei  româneşti  (RON)  fără  TVA.  Vă  rugăm  ca  în  oferta 
financiară să specificaţi daca sunteţi plătitor de TVA.

Menţionăm faptul că suma maximă disponibilă pentru acest contract este de 5.000 EUR cu TVA 
inclus.Ofertantul câştigător  urmează să acopere toate cheltuielile necesare organizării şi punerii 
în scenă a piesei de teatru.  (impozite, taxă de timbru, decor, costume, etc.). 
Pot  aplica  persoane  individuale,  companii  de  teatru  publice  sau  private,  organizaţii 
neguvernamentale, consorţii formate din cei de sus etc. 
Ofertantul care va fi selecţionat se va supune regulilor de verificare şi audit care sunt aplicate şi 
organizaţiei noastre în calitate de achizitor. Aceste reguli sunt disponibile aici (vezi art.17). 
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Nu există documentaţie de atribuire suplimentară, însă pentru clarificări sau detalii cu privire la 
această  ofertă,  persoana  de  contact  este:  Sînziana  Dobre,  sinziana@ce-re.ro,  mobil 
0723176681.
Oferta trebuie semnată şi ştampilată de către furnizorul care participă la procesul de achiziţie. 
Ofertele se primesc la adresa de e-mail, data şi ora limită precizate la punctul 1.2 de mai sus. 

Informaţii suplimentare cu privire la context si obiective:
Ne-am propus să aducem cultura în intervenţia civică din cartierele bucureştene pentru că noi 
credem că o piesă de teatru:

- ar putea explica mai bine locuitorilor din cartier ce face un grup de iniţiativă civică
- ar putea aduce în faţa spectatorilor relaţia dintre cetăţean şi autoritate, pentru a ilustra 

cu umor situaţiile în care oamenii din grupurile de iniţiativă s-au aflat şi a oferi un prilej 
de reflecţie

- ar putea arăta cum se pot organiza cetăţenii şi ce tactici pot folosi pentru a câştiga în 
confruntarea cu autorităţile publice, schimbând astfel balanţa de putere în favoarea 
comunităţii. 

Grupurile de cetăţeni din cele 4 cartiere au făcut diverse demersuri: petiţii cu peste 1000 de 
semnături, proteste, întâlniri în parc,activităţi cu copiii pe stradă sau în parc, sesiuni de 
responsabilizare, au fost în audienţe şi au chemat consilierii locali şi directorii pe teren, participă 
la şedinţele de consiliu local şi au propriile bloguri şi conturi de facebook. 
În urma acestor eforturi, făcute de aceste grupuri care au câte un miez de oameni cativi de 
aproximativ 5-10 oameni în fiecare cartier, au obţinut rezultate variate: amenajarea unui trotuar 
pe o stradă unde acesta lipsea, reglementări de parcare favorabile rezidenţilor, amenajarea 
unui spaţiu de joacă, amenajări în Parcul Circului, realiazrea unui studiu de fezabilitate şi a unui 
proiect tehnic pentru crearea unui centru cultural comunitar. 
Ne dorim prin această piesă de teatru:

- să creştem vizibilitatea grupurilor de iniţiativă în cartier, ilustrând ce fac ele şi cum pot să 
facă auzită vocea cartierului la nivelul autorităţii locale

- să creştem baza de suport a grupurilor de iniţiativă din comunitate. 
Cu ocazia reprezentaţiilor, grupurile de iniţiativă vor avea organizat un punct de interacţiune cu 
spectatorii (înainte şi după spectacol),  unde vor putea aduna date de contact, vor putea 
distribui materiale infomative cu privire la activitatea grupului de iniţiativă – de prezentare 
generală sau a cauzei pentru care ele luptă la momentul respectiv sau vor putea colecta 
semnături sau alte forme de  susţinere. 

- să creăm la nivelul comunităţii locale un prilej de reflecţie şi dezbatere cu privire la ce 
poţi face pentru propriul cartier, la relaţia cetăţean-autoritate şi la cum cetăţenii pot 
obţine lucrurile pe care şi le doresc.

Ne dorim ca piesele să depăşească discursul lui Caragiale şi, chiar dacă vor face oamenii să 
râdă, cetăţenii din grupurile de iniţiativă să nu fie ridiculizaţi, iar spectatorilor să le prezinte căi 
de ieşire din impas şi din modelul „la noi nu se poate!”. 

Mai multe informaţii despre aceste grupuri de cetăţeni găsiţi pe site-ul CeRe la : http://www.ce-
re.ro/programul-de-organizare. 
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