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Nr. 174/20 mai 2022 

 

 

 

CERERE DE OFERTĂ  

pentru atribuirea achiziției având ca obiect organizarea unui eveniment 

 

 

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului Politici Publice Locale Participative și Relevante, Asociația 

Expert Forum organizează o selecție de oferte în vederea atribuirii contractului având ca obiect achiziționarea 

de servicii de organizare a unui eveniment. 

 

1. Date privind achizitorul Asociația Expert Forum 

Semilunei 7, apt 1 

București 

Contact: Maria Cezar, Expert Forum, 

maria.cezar@expertforum.ro, office@expertforum.ro  

2. Obiectul achiziției  Prestare de servicii pentru organizarea unui eveniment  

3. Valoarea estimată (lei) 4.302,03 RON fără TVA 

 

4. Date privind modalitatea de 

atribuire 

Selecție de oferte potrivit procedurilor privind realizarea 

achizițiilor în cadrul Active Citizens Fund România. 

5. Specificațiile tehnice ale 

serviciilor ce urmează a fi 

achiziționate 

Asigurarea serviciilor pentru organizarea unui eveniment 

incluzând următoarele specificații: 

• Sală de conferințe pentru 25 de persoane aranjate în stil 

U pentru 2 zile, fiind echipată cu proiector și sonorizare.  

Sala de conferințe trebuie să ofere suficient spațiu pentru 

activități interactive, pe echipe, pentru un număr de 25 de 

persoane. Menționăm că există posibilitatea creșterii 

numărului de participanți în cazul unor confirmări 

suplimentare. 

• Pauză de cafea pentru 20 de persoane, incluzând cafea, 

apă 

• Prânz x 2 pentru 20 de persoane de tip bufet 

 

Sala trebuie să fie disponibilă în perioada 4-5 iunie, orele 9 -17. 

Menționăm cu există posibilitatea suplimentării numărului de 

porții pentru prânz și pauza de cafea, în funcție de numărul 

confirmărilor la eveniment. 

 

6. Cerințe de participare A.  Situația personala a candidatului sau ofertantului 

 

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se 

regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 

nr. 98/2016  

 

Operatorul economic va completa cerința corespunzătoare în 

formularele 1 și 2 din documentația de atribuire.  

mailto:maria.cezar@expertforum.ro
mailto:office@expertforum.ro
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Încadrarea în situația prevăzută la art. 164, art. 165 și art. 167 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atrage excluderea 

ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului 

de achiziție publică.  

 

B. Dreptul de a desfășura respectiva activitate 

economică; 

 

Fiecare operator economic ofertant va prezenta un act care 

probează capacitatea de exercitare legală a profesiei sale, de 

exemplu (și fără a se limita numai la acesta), un certificat 

constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului 

Comerțului/Oficiul Registrului Comerțului pe lângă tribunalul 

teritorial), emis pe numele societății ofertante, care va putea fi 

prezentat în oricare din formele original/copie legalizată/copie 

lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul”, care să ateste 

domeniul său de activitate principal și/sau, după caz, domeniile 

sale de activitate secundare, autorizate conform art. 15 din 

Legea nr. 359/2004. Activitățile prevăzute în obiectul 

contractului ce se va atribui (activitățile prestației) trebuie să 

aibă corespondență în codul/codurile CAEN din certificatul 

constatator prezentat de ofertant (sau din orice alt document 

echivalent). Informațiile cuprinse în Certificatul constatator 

(documentul echivalent) trebuie sa fie reale / actuale / valide la 

data și ora limită de depunere a ofertei.  

 

C. Experiență similară 

 

Dovada că în ultimii 3 ani au fost prestate servicii similare de 

natura celor ce fac obiectul achiziției la nivelul unuia sau mai 

multor contracte. În acest sens, operatorii economici pot prezenta 

principalele servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă 

cel mult ultimii 3 ani, din care să rezulte prestarea serviciilor 

similare cu cele supuse achiziției. În situația în care ofertantul a 

fost înființat sau și-a început activitatea economica de mai puțin 

de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor 

corespunzătoare perioadei efective de activitate. A se vedea 

formularul 3 din anexe. 

 

D. Conflictul de interese 

 

Ofertantul va completa formularul 4 privind evitarea 

conflictului de interese, anexat acestei cereri. 

 

În sensul acestei achiziții, persoanele cu drept de deciziție în 

organizație sunt: 

- Sorin Ioniță – Președinte 

- Laura Ștefan – Director executiv 

- Septimius Pârvu – coordonator de proiect 
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- Maria Cezar - achizitor 

 

E. Prezentarea propunerilor tehnice și financiare 

 

Ofertantul va întocmi oferta tehnică în conformitate cu 

prevederile din această documentație, iar aceasta va fi semnată 

de reprezentantul legal al operatorului economic sau, dacă este 

cazul, de persoanele împuternicite de către acesta. Propunerile 

vor fi exprimate în lei. 

 

Propunerea tehnică va avea caracter ferm şi obligatoriu din punct 

de vedere al conținutului pe întreaga perioadă de valabilitate a 

ofertei. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat, 

complet şi cu toate caracteristicile care definesc solicitările din 

această documentație. De asemenea, ofertantul poate anexa la 

oferta tehnică toate documentele justificative care susţin cele 

asumate prin aceasta. 

 

Ofertantul are obligația de a elabora și prezenta Propunerea 

Tehnică astfel încât să respecte specificațiile minime precizate în 

documentație. Propunerea tehnică va fi întocmită respectând 

cerinţele din specificaţiile tehnice prin prezentarea formularului 

anexat. 

 

Ofertele care nu satisfac corespunzător specificațiile tehnice 

minime solicitate vor fi considerate neconforme. Neprezentarea 

propunerii tehnice și a celei financiare are ca efect respingerea 

ofertei. 

 

7. Obținerea documentației pentru 

ofertanți  

Se descarcă gratuit de pe site-ul  www.expertforum.ro  sau printr-

o solicitare scrisă la datele de contact prevăzute la punctul 1. 

8. Termenul-limită de depunere a 

ofertelor 

26 mai 2022, Ora 15.00 

9. Adresa la care se trimit ofertele si 

modul de prezentare al acestora 

Oferta tehnica, cea financiară și documentele însoțitoare se 

transmit pe e-mail la adresa office@expertforum.ro.  

  

10. Limba in care trebuie redactate 

ofertele 

Română 

11. Perioada de valabilitate a ofertei Minim 30 de zile 

12. Data, ora și locul deschiderii 

ofertelor 

26 mai 2022 ora 15:00 la sediul achizitorului din București, str. 

Semilunei 7, apt 1. 

13. Data limită pentru solicitarea de 

clarificări 

25 mai 2022, ora 10.00. Data până la care se va răspunde la 

solicitările de clarificări 25 mai, ora 17.00. Vă rugăm să ne scrieți 

la adresa office@expertforum.ro.   

http://www.expertforum.ro/
mailto:office@expertforum.ro
mailto:office@expertforum.ro
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Data publicării anunțului publicitar : 20 mai 2022 

       

  

14. Finanțarea achiziției Prin intermediul Contractului de Finanțare al proiectului  Politici 

Publice Locale Participative și Relevante 

15. Criteriul de atribuire a 

contractului 

Prețul cel mai scăzut 

Fiecare ofertant are dreptul de a depune o singură ofertă 
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Anexa nr. 1: Declarație privind eligibilitatea   

OFERTANTUL 

…………………………….. (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

Subsemnatul, reprezentant ........................................ (legal/ împuternicit) al  

......................................................................................, (denumirea/ numele si sediul/ adresa ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte, că societatea nu a fost condamnată 

prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, că aceasta nu are ca membru al organului de administrare/de 

conducere/ de supraveghere și că nu are în cadrul acesteia persoane cu putere de reprezentare/de decizie/de 

control condamnate printr-o hotărâre definitivă pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: 

constituirea unui grup infracţional organizat, infracţiuni de corupţie, infracţiuni împotriva intereselor financiare 

ale Uniunii Europene, acte de terorism, spălarea banilor, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă.  

 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul 

are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc 

oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele 

de care dispunem. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ........................ cu privire la orice aspect tehnic și financiar în 

legătură cu activitatea noastră. 

 

Prezenta declarație este valabilă ...................zile. 

 

 

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

Ofertant, 

………………………… 
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Anexa nr. 2: Declaraţie privind situaţia de excludere  a ofertantului 

 

OFERTANTUL 

…………………….. (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind situațiile de excludere din procedură 

 

 

Subsemnatul(a), reprezentant ................. (legal/împuternicit) al ........................ (denumirea, numele 

operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura organizată în vederea atribuirii ....................., declar 

pe propria răspundere că societatea noastră nu se află în niciuna dintre situațiile de mai jos: 

- şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar 

acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv şi 

obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiinţat; 

- a încălcat obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă; 

- se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii; 

- a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea;  

- a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură 

cu prezenta procedură; 

- se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură; 

- participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii a condus la o distorsionare a 

concurenţei; 

- operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui 

contract de achiziţii, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-

interese sau alte sancţiuni comparabile; 

- operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea 

achizitorului, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative 

solicitate; 

- operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al achizitorului, să obţină 

informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii sau a furnizat din 

neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor achizitorului privind 

excluderea din procedură a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea acordului-cadru 

către respectivul operator economic. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul 

are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care 

dispun. 

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

  Data completării ...................... 

Ofertant, …………………………………. 
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Anexa nr. 3: Declarație privind experiența similară a ofertantului 

  

OFERTANTUL             

_____________________  (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

PRODUSE FURNIZATE ÎN ULTIMII 3 ANI/SERVICII PRESTATE ÎN ULTIMII 3 ANI/ 

LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI 

 

Subsemnatul, ………………………………………….. reprezentant (legal/împuternicit) al 

………………………………………………….,  (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului) 

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul 

anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că achizitorul 

are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc 

oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 

furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ...................... cu privire la orice aspect tehnic și financiar în 

legătura cu activitatea noastră. 

Prezenta declarație este valabilă ............... zile. 

 

Data completării: 

Ofertant, 

             

 ......................... 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumirea și 

obiectul 

contractului 

Numărul și 

data 

contractului 

 

Denumirea/numele 

beneficiarului/clientului 

Adresa 

 

Calitatea 

în 

contract*) 

 

Prețul total 

al 

contractului 

(lei) 

 

Prețul total 

al 

contractului 

îndeplinit 

de furnizor 

 

Perioada 

și locul de 

execuție 

0 1 3 4 5 6 7 

1       

2       

 

..... 
      

 

 
      

 

 

Ofertant, 

             

 ................................... 

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau 

contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant. 
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Anexa nr. 4 – Declarație privind conflictul de interese 

 

 

 

OFERTANTUL [antetul ofertantului] 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind conflictul de interese 

 

 

 

 

Cod proiect: [introduceți codul proiectului] 

Denumirea achiziției: Furnizarea/prestarea/execuția [se alege una dintre variante] [introduceți obiectul 

contractului] în cadrul proiectului [introduceți denumirea proiectului] 

                                                                          

Subsemnatul(a) [nume și prenume], reprezentant legal/împuternicit [se alege una dintre variante] al 

[denumirea/numele ofertantului], CUI [se introduce CUI] referitor la procedura [se introduce denumirea 

procedurii], 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 şi completările ulterioare, că nu există legături 

între: 

• structurile acționariatului/de conducere ale beneficiarului şi ale organizației noastre; 

• între membrii comisiei de evaluare/experți cooptați/persoana care realizează achiziția și organizația 

noastră; 

• organizația noastră/acționariatul nostru nu deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme 

participante pentru prezenta achiziție.                                                                             

Subsemnatul(a) [nume și prenume], declar că voi informa imediat [denumirea beneficiarului] dacă vor interveni 

modificări în prezenta declarație.  

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

reprezentanții [denumirea beneficiarului] are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, 

orice informaţii  suplimentare.                                                             

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu  realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

 

Data [introduceți data semnării] 

______________ 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 5 – Formularul de ofertă 

 

Operator Economic            

    

.......................... 

(denumirea) 

 

FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)  

pentru atribuirea contractului 

 

 

 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului 

_________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in 

conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestăm serviciile 

solicitate pentru suma de .......................................lei, la care se adaugă TVA în valoare de 

................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii; 

  

    2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), 

respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate 

fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

3. Ne angajăm că, în cazul în care oferta noastră este stabilita câștigătoare, să furnizăm produsele în graficul 

de timp anexat. 

 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de 

dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 

 

5. Precizam ca: 

|x| nu depunem oferta alternativa.  |_| depunem oferta alternativa. 

 

6. Înțelegem ca nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice alta ofertă pe care o puteți 

primi. 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   ............................................. 

Numele  şi prenumele semnatarului                        ..................................................... 

Capacitate de semnătura              ..................................................... 

Detalii despre ofertant  

 ..................................................... 

Ţara de reşedinţă                              ..................................................... 

Adresa                ..................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)                            ..................................................... 

Telefon / Fax               ..................................................... 

Data                                ..................................................... 
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Operator Economic 

.......................... 

(denumirea) 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

prestație 
U.M. Cantitate 

Nr. 

participanți 

P.U. (tarif 

unitar) 

fără TVA 

Valoare 

fără TVA 

 
      

       

       

TOTAL FARA TVA  

TVA  

TOTAL CU TVA  

 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   ............................................. 

Numele  şi prenumele semnatarului                        ..................................................... 

Capacitate de semnătura              ..................................................... 
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Anexa nr. 6 – Propunerea tehnică 

 

 

 

OPERATOR ECONOMIC 

_____________________ 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

PROPUNERE TEHNICĂ 

 

 

 

Nr crt Cerințe tehnice autoritate 

contractantă 

Modul de îndeplinire a cerinței 

operator economic 

Alte precizări 

    

    

    

 

 

 

Anexa va prezenta detaliat modul în care propunerea tehnică va respecta specificațiile tehnice, fiind un 

angajament al ofertantului prin care acesta certifică veridicitatea informațiilor tehnice și de altă natură 

prezentate în propunerea sa tehnică și prin care se obligă să îndeplinească cerințele în forma solicitată de 

autoritatea contractantă. 

 

Data completării .................. 

Operator economic, 

(numele prenumele reprezentantului legal, în clar) 

....................................(semnatura autorizată) 

L.S. 
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