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CERERE DE OFERTĂ                Nr. 23/17.01.2023 

în vederea atribuirii contractului având ca obiect  

 servicii artistice – Achiziție intrarea la spectacole/ Bilete de spectacol și de transport pentru copii și 

tineri în cadrul proiectului „Acționăm împreună! – Participare și dialog intercultural pentru incluziune 

și dezvoltare comunitară”, Cod SMIS: 155395 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
Prin prezenta vă invitam să participați la procedura de achiziție cu următoarele coordonate: 

1. Achizitor  

Denumire achizitor: INSTITITUL INTERCULTURAL TIMIȘOARA 

Adresa: București, B-dul. 16 decembrie 1989 nr. 8, AP 8,  Timișoara cod poștal 

300173, România 

E-mail  iit@intercultural.ro   

Persoana contact Ion Gorăcel  Tel.: 0761434238 

2. Obiectul contractului: serviciu de achiziție – servicii artistice 

3. Lotizarea achiziției:    □  Da      X Nu 

4. Ajustarea prețului contractului:  □  Da    X  Nu 

5. Anunțul implică: contract de servicii  

6. Locul de livrare: Timișoara  

7. Termen de realizare a achiziției: decembrie 2022-ianuarie 2023 

8. Contractul de finanțare: 13626/30.06.2022. 

9. Limba de redactare a ofertei: română. 

10. Oferta depusa de ofertant: Oferta va conține obligatoriu următoarele documente:  

• Documente de calificare: (se vor solicita doar ofertantului declarat câștigător) 

− Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte 
activitatea autorizată a furnizorului;  

− Declarația privind eligibilitatea; 

− Declaratie privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.66/2011. 

• Oferta tehnică  

• Oferta financiară  
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11. Valoarea estimata: 4500 lei, fără TVA: 

 Denumire achiziție U.M.  Nr. UM  Preț unitar     

(lei fără TVA) 

Valoare totală 

(lei fără TVA) 

 achiziția de bilete 

pentru facilitarea intrării 

la minim 3 evenimente 

culturale și artistice 

pentru un grup de 60 de 

copii și tineri. În funcție 

de eveniment există 

posibilitatea participării 

unui grup format din 20, 

30 sau 60 de 

participanți în același 

timp. 

 

 

 

 

Evenim

ente   

3 1500 4500 

 TVA = 5% 

12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: se vor analiza avantajele și 
dezavantajele ofertelor primite în raport cu fiecare specificație tehnică minima solicitata în parte, 
la „prețul cel mai scăzut”. 

13. Depunerea ofertelor: acestea se pot transmite electronic, semnate și scanate la adresa de e-
mail: iit@intercultural.ro  sau se pot depune fizic, in plic sigilat, la sediul INSTITUTULUI 
INTERCULTURAL TIMIȘOARA, B-dul.  16 decembrie 1989 nr. 8, AP 8, Timișoara, cod poștal 
300173, România. 
Data limita pentru depunerea/transmiterea ofertei: 26.01.2023, ora 17.00.  

14. Atribuirea contractului: In vederea atribuirii contractului, vom întreprinde masurile pe care le 
consideram necesare la adoptarea oricărei decizii în vederea asigurării unei bune gestiuni 
financiare, la “prețul cel mai scăzut”. Analiza ofertelor se va face în conformitate cu principiul 
tratamentului egal, principiul non-discriminării, principiul transparenței, principiul eficientei și 
eficacității și, nu în ultimul rând, cu demonstrarea că ceea ce am achiziționat este in conformitate 
cu prețul pieței.  

 

Data: 17.01.2023 

Institutul Intercultural Timișoara  

Manager proiect  

Ion Goracel 
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DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA  

 

Subsemnatul, ...................................... reprezentant împuternicit al .........................., (denumirea 

operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a 

sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că:  

− in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru 
participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/ sau spălare de 
bani;  

− societatea nu este în stare de faliment; 

− ne-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România;  

− în ultimii 2 ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale, din motive imputabile 
mie, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor mei;  

− nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, 
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în 
materie profesională;  

− nu prezint informații false și nu omit intenționat prezentarea informațiilor solicitate de către 
autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg 
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun.  

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.  

Data completării: ......................  

Operator economic, 

_________________ 
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DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 

obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora,  cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 din anexa 

la Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 

 

Subsemnatul(a), ................................, în calitate de ............................, referitor la procedura 

......................................................................., declar pe propria răspunde, sub sancțiunea falsului în 

declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 

modificările și completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 13 și 14 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 

aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și 

completările ulterioare,  coroborate cu prevederile art. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 66/2011.  

Art. 14 (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat 

au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui 

conflict de interese, și anume a situației în care există legături între structurile acționariatului beneficiarului 

și ofertanții acestuia, între membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care ofertantul câștigător deține 

pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție. 

Subsemnatul(a), ............................, declar că voi informa imediat INSTITUTUL 

INTERCULTURAL TIMIȘOARA  dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.  

De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și 

înțeleg că INSTITUTULUI INTERCULTURAL TIMIȘOARA are dreptul de a solicita, în scopul verificării 

și confirmării declarației, orice informații  suplimentare.                                                             

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu  realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 

Data completării: ...................... 

Ofertant, 

…………………………………. 


