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Obiectul achizitiei

I.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integranté din documentatia privind atribuirea contractului avand
ca obiect achizitionarea de servicii de organizare evenimente/servicii hoteliere in vederea
desfasurdarii targului FE, pentru proiectul “POT — Practica, oportunitate pentru tineri in céutarea
unui loc de munca”, cod SMIS 130828, finantat prin POCU 2014 -2020, Axa prioritara 6-Educatie
competente, Prioritatea de investitii:10.iv, Obiectiv general: vizeaza cresterea ratei de participare
a elevilor din invatamantul secundar
locul
invatare
tertiar non-universitar la programe
de munca, prin optimizarea stagiilor de practica, a serviciilor de consiliere si orientare

si

la

de

si

profesionala si prin utilizarea metodei inovative de tip ,firme de exercitiu”, in vederea
imbunatatirii perspectivelor de insertie pe piata muncii ale acestora, cu accent pe sectoarele
economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare
inteligenta conform SNCDI.
Informatii proiect

Locatie proiect: Strada Piata Libertatii, nr.5, Miercurea Ciuc, Judetul Harghita

Obiective proiect:
Obiectivul general

al

proiectului/Scopul proiectului

al

Obiectivul general
proiectului vizeaza cresterea ratei de participare a elevilor din invatamantul secundar
si tertiar non-universitar la programe de invatare la locul de munca, prin optimizarea stagiilor de practica, a
serviciilor de consiliere si orientare profesionala si prin utilizarea metodei inovative de tip firme de
exercitiu”, in vederea imbunatatirii perspectivelor de insertie pe piata muncii ale acestora, cu accent pe
sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare
inteligenté conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului
OS1. Cresterea relevantei rezultatelor invatarii dobandite la scoala si la locul de munca prin organizarea
interactiva a stagiilor de practica pentru 181 elevi, care sa acopere necesarul
abilitati si care sa permita
OS1
in
mediul real. Pentru atingerea
aplicarea cunostintelor teoretice,
elevii din grupul tinta vor sprijiniti

de

in mod direct in programele de

fi

de munca, utilizand instrumente moderne de crestere a
invatare
relevantei educatiei si formarii profesionale pentru piata muncii, prin corelatii cu dinamica pietei muncii
dobandirea competentelor necesare
vor facilita tranzitia de la scoala la viata activa. Organizarea
dezvoltarea programelor de pregatire practica de calitate folosind o abordare unitara contribuie la cresterea
relevantei rezultatelor invatdarii dobandite la locul de munca, sporind astfel adaptabilitatea tinerilor
absolventi la exigentele primului loc de munca relevant.
la locul

ce

le

si

OS2. Dezvoltarea, adaptarea, promovarea si furnizarea serviciilor de orientare si consiliere profesionala
pentru 181 elevi, care sa sprijine elevii pentru facilitarea integrdrii lor pe piata muncii conform abilitatilor
elevilor si motivatiei lor intrinseci. Solicitantul isi propune sa dezvolte componenta de consiliere si orientare
profesionala, ca prima etapa esentiala in stabilirea traseului profesional al elevilor. Prin consolidarea
serviciului de consiliere si orientare profesionala, elevii vor avea acces permanent
asistenta avizata, Cafe

la

ad:
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zi
va asigura sprijinul
necesar in orientarea spre acea arie de exercitare a profesiei potrivita ca si ruta de
cariera.
:

le

.

.

de informare coordonata, intre unitati de invatamant, agenti economici si
parinti, prin dezvoltarea promovarea unor parteneriate sociale privind nevoile de instruire ale elevilor in
raport cu nevoile actuale si viitoare ale pietei muncii lavinele regional/local, in vederea facilitarii tranzitiei de
la scoalé la viata activa. Obiectivul vizeazé consolidarea relatiei interinstitutionale intre actorii mediului
educational si cei ai mediului de afaceri in vederea facilitarii insertiei profesionale a viitorilor absolventi,
grupul tinta fiind format pentru a face fata schimbérilor inerente care vor avea loc ca urmare a evolutiei
OS3. Dezvoltarea unui sistem

sociale si economice.

OS4. Dezvoltarea abilitatilor si

competentelor practice pentru cel putin 30 elevi prin activitati de simulare

specifice unei firme reale, utilizand metoda inovativa ,firma de exercitiu”, in scopul cresterii calitatii si
relevantei invatarii la locul de munca si a sanselor de ocupa reale elevilor. fn cadrul OS4. se initiazd o noua
forma de transfer de cunostinte si experienta aliniata direct la dinamica si cerintele economiei de piata, prin
diversificarea si modernizarea modului de furnizare a formarii profesionale si a educatiei la locul de munca,
prin utilizarea resurselor si serviciilor oferite de ,firmele de exercitiu” in cadrul institutiilor de invatémant
preuniversitar. Se introduce un instrument nou de pregatire a elevilor, ce va contribui la cresterea
probabilitatii optarii pentru o cariera antreprenoriala, ceea ce va conduce la dezvoltarea regionala si la
cresterea numéarului de locuri de munca prin infiintarea de noi companii.

Rezultate asteptate
Ri: management tehnic si financiar realizat
R2:

181

elevi

R3: 140 elevi

recrutati si sprijiniti pentru participarea in programele de educatie furnizate

certificati in

urma

participarii

R4:

30 premii acordate elevilor

R5:

1

R6: 8

program

de

la

programe de educatie

consiliere elaborat

comunitati din judet informate cu privire la importanta consilierii si orientarii profesionale

R7: 181 elevi sprijiniti prin servicii

de consiliere si orientare profesionala

R8: 8

comunitati din judet informate cu privire la nevoile de instruire practica si beneficiile acesteia

R9: 4

parteneriate incheiate cu agentii economici

R10: 30 elevi sprijiniti pentru participarea la activitatea
R11: 1

de

firme

de exercitiu

targ de firme de exercitiu desfasurat

R12. Cheltuieli indirecte pe baza

de rata forfetara decontate

Activitati finantate
AO.

Management
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Al. Organizarea

si derularea programelor de invatare

A1.1 Recrutare, selectie,

Instrumente Structurale

la locul

gestionare GT

desfdsurarea si evaluarea stagiilor de practica

A1.2 Organizarea,

2014-2020

de munca

a

elevilor la agentii economici identificati

A1.3 Organizarea de concursuri
A2. Furnizarea

de

servicii de consiliere

A2.1 Elaborarea de materiale

si

orientare profesionala

necesare desfasurdrii activitdtii de consiliere

elevilor
A2.2 Campanie

de informare a elevilor privind

A2.3 Consiliere si
A3.

de

informare

privind nevoile de instruire practica si beneficiile

acesteia

parteneriate sustenabile cu agenti economici

Activitati de sprijin

A4.1 Organizarea,

A5.

importanta consilierii si orientarii profesionale

orientare profesionala a elevilor

A3.2 Encheierea de

A4.2

orientare profesionala a

Dezvoltarea sistemului de invatare la locul de munca

A3.1 Campanie

A4.

si

a

sistemului de invatare la locul de munca. Firma de exercitiu

desfasurarea si monitorizarea activitatii firmelor de exercitiu

Organizarea unui targ de firme de exercitiu la nivel regional
Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

Proiectul urmareste optimizarea ofertei educationale prin parteneriat social, centrata pe formarea si
dezvoltarea de competente profesionale si transversale cerute pe piata muncii, inclusiv pentru categoriile
oferirea, prin servicii de consiliere si invatare la locul de munca, de sprijin
dezavantajate de persoane
specializat pentru o orientare corecta in cariera, pe termen lung vizand sa contribuie la diminuarea
decalajului existent in prezent intre cunostintele dobandite la scoala si nevoile concrete de pe piata muncii,
sporind astfel sansele realizarii unei tranzitii mai facile de la scoala la viata activa.

si

la

Contributia principala a proiectului vizeazé implementarea unui sistem integrat de invatare la scoala si
locul de munca, impreuna cu servicii de consiliere si orientare profesionala a elevilor din invatamantul
secundar si non-tertiar, cu implicarea activa a angajatorilor, oferind posibilitatea elevilor de a lua decizii
informate si corecte cu privire la continuarea studiilor si/sau integrarea pe piata muncii, respectiv de a-si
si in functie
alege traseul profesional atat in functie de propria personalitate (competente, abilitati etc.),
de dinamica pietei muncii.
Proiectul va genera
sistem de stagii de
participarea elevilor
eficient; identificarea

beneficii

ct

pentru membrii grupului tinta precum: dezvoltarea si implementarea unui

pregatire practica specifice locurilor de munca disponibile in randul angajatorilor;
inmatriculati in sistemul national de invatémant la un stagiu de practica moderfrsi
preferintelor si aptitudinilor elevilor fata de optiunile de angajare pentru corelarea cu
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. eventual la agentul economic unde s-a
angajatorilor; insertia mai usoara pe piata muncii,
desfdsurat stagiul de practica; crearea de abilitati si competente practice in vederea cresterii sanselor de
ocupare a unui loc de munca dupa absolvirea studiilor prin intermediul activitatilor desfasurate in cadrul
firmelor de exercitiu. Pe termen mediu
lung, prin intermediul corelarii necesitatilor de pe piata muncii in
si
ceea ce priveste competentele
abilitatile resurselor umane si formarea acestora, se va determina o
de
a
membrilor
gradului
crestere
grupului tinta si totodata va creste
ocupare a
atractivitatea programelor
de formare, determinand o dezvoltare economica bazata pe cunoastere.
.

cerintele
7

.

.

.

.

.

si

si

Atat prin obiectivele cat si prin activitatile sale, proiectul réspunde principalelor obiective operationale ale
POCU - Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 10.iv, obiectivul 6.14, contribuind direct la procesul de
crestere a ocup abilitatii, a nivelului de educatie initiala si a formarii profesionale, prin servicii de orientare
si consiliere profesionala, prin dezvoltarea aptitudinilor de munca si dobandirea abilitatilor necesare
integrérii si mentinerii pe piata muncii a elevilor. Proiectul este in acord cu obiectivele strategice stabilite
prin Strategia Educatiei si Formarii Profesionale din Romania pentru perioada 2016-2020, precum si cu
politicile si strategiile nationale/regionale si locale relevante pentru domeniul Educatie si Formare
Profesionala, asa cum sunt descrise la sectiunile Relevanta si Context. Astfel, proiectul contribuie la
atingerea rezultatului prezentului apel: Rata crescuta de participare a elevilor din invatamantul secundar
tertiar non-universitar (ISCED 2-4 nivel de calificare 3-5) la programe de invatare la locul de munca, cu
accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de
specializare inteligenta conform SNCDI.

si

Descrierea_achizitiei

achizitia de servicii de organizare evenimente/servicii hoteliere pentru
desfasurarea in bune conditii a targului de firme de exercitii, este un eveniment
se va realiza cu aprox.
80 persoane (elevi, cadre didactice, agenti economici, echipa de proiect), in cadrul proiectului “POT —
Practica, oportunitate pentru tineri in céutarea unui loc de munca”, cod SMIS 130828, finantat
prin POCU 2014 -2020, Axa prioritaré: Educatie si competente, Operatiunea - Cresterea participarii la
elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar
programe de invatare la locul de munca
tertiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din
domeniile de specializare inteligenté conform SNCDI.
:

ce

a

si

in

Pentru o mai buna promovare a conceptului de firma de exercitiu, respectiv pentru punerea
practica a
cunostintelor dobandite pe parcursul activitatii de firme de exercitiu, se va organiza un targ de firme de
exercitiu, actiune la care vor participa cele 2 firme din proiect, alaturi de alte 4 FE invitate ce isi desfasoara
activitatea in acelasi judet sau intr-un alt judet din regiune. fn cadrul targului se va organiza,
baza unei
Metodologii specifice, un concurs pe 4 sectiuni: stand, prezentare PP, spot publicitar, vanzator. Fiecare
firma de exercitiu invitata va participa cu 5 membri (elevi) si un expert firme exercitiu (profesor
indrumator). La eveniment vor participa si alti elevi din grupul tinta care nu au mai beneficiat pana acum
de activitati de firma de exercitiu, agenti economici si experti din proiect.

in

Evenimentul vizeazé consolidarea abilitatilor elevilor din cadrul firmelor de exercitiu infiintate la nivelul
proiectului in ceea ce priveste derularea activitatii de promovare a firmelor de exercitiu, intensificarea
relatillor de colaborare intre firmelor de exercitiu expozante, prin crearea unui cadru propice pentru
derularea activitatii de tranzactionare intre acestea, promovarea conceptului de firma de exercitiu atat in
randul elevilor, cat si printre reprezentanti locali ai mediului privat.
Pag
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Pentru toate cele 6 firme de exercitiu participante la targ se va organiza un concurs pe 4 sectiuni: stand,
prezentare PP, spot publicitar, vanzator, cu premii (diplome). Se vor acorda 3 premii si 3 mentiuni. Premiile
vor fi acordate pentru toti elevii dintr-o firma de exercitiu. Nu s-au alocat bani pentru premii din bugetului
proiectului, avand in vedere faptul ca elevii din 4 firme de exercitiu participante la competitie nu sunt
membri ai GT, premierea lor din bugetul proiectului fiind neeligibila. in aceste conditii, pentru a respecta
principiul nediscriminéarii, s-a optat pentru acordare de diplome. in vederea unei desfasurari optime si
corecte a acestui concurs, se va elabora 0 Metodologie de concurs firme de exercitiu, metodologie ce va
adusa la cunostinta — odata cu inceperea activitatii din firmele de exercitiu - atat celor 2 firme de exercitiu
din proiect, cat si celor 4 firme ce vor
invitate la concurs. Actiunea, respectiv targul de firme de exercitiu,
2
derula
se va
pe parcursul a zile, cu aprox. 80 persoane.

fi

fi

Beneficiar

I.
1)

Autoritatea Contractanta: INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN HARGHITA

2) Date de contact: Strada Piata Libertatii, nr.5, Miercurea Ciuc, telefon/fax 0266/312514,

0266/312148

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv
subdiviziuni regionale sau locale ale acestora,
3) Tipul Autoritatii Contractante:

4) Activitate (activitati):

TI,

Educatie

OBIECTUL ACHIZITIEI
Titel:

,Achizitia de servicii de organizare

desfasurdrii targului FE”

evenimente/servicii hoteliere in vederea

II.1.2) Cod CPV principal
79950000-8 Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)
II.1.3) Descriere succinta:
Contractul are drept scop achizitia de servicii de organizare evenimente/servicii hoteliere in
vederea desfasurdarii targului FE, ce sunt sunt necesare pentru desfasurarea in bune conditii a
targului de firme de exercitii, eveniment
se va realiza cu aprox. 80 persoane (elevi, cadre didactice,
intr-o
de
agenti economici, echipa
proiect)
locatie ce va fi stabilité dupa derularea acestei achizitii, in
functie de ofertantul castigdtor, intr-unul dintre judetele care fac parte din aceasté regiune de
dezvoltare, in cadrul sub activitatii A.4.2 "Organizarea unui targ de firme de exercitiu la nivel
regional/interregional".

ce

DESCRIEREA ACTIVITATILOR CONTRACTULUI

IV,

Obiectul contractului il reprezinté achizitia de servicii de organizare evenimente/servicii hoteliere pentru
desfasurarea in bune conditii a targului de firme de exercitii, eveniment ce se va realiza cu aprox. 80
persoane (elevi, cadre didactice, agenti economici, echipa de proiect), in cadrul proiectului “POT —
Practica, oportunitate pentru tineri in céutarea unui loc de munca”, cod SMIS 130828, finantat
prin POCU 2014 -2020, Axa prioritaré: Educatie si competente, Operatiunea - Cresterea participarii la
invatare la locul de munca elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar
programe
tertiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din
domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

de

si

Pag

sate

ad...
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Pentru o mai buna promovare a conceptului de firma de exercitiu, respectiv pentru punerea in practica a
cunostintelor dobandite pe parcursul activitatii de firme de exercitiu, se va organiza un targ de firme de
exercitiu, actiune la care vor participa cele 2 firme din proiect, alaturi de alte 4 FE invitate ce isi desfasoara
activitatea in acelasi judet sau intr-un alt judet din regiune. fn cadrul targului se va organiza, in baza unei
Metodologii specifice, un concurs pe 4 sectiuni: stand, prezentare PP, spot publicitar, vanz&tor. Fiecare
firma de exercitiu invitata va participa cu 5 membri (elevi) si un expert firme exercitiu (profesor
indrumator). La eveniment vor participa si alti elevi din grupul tinta care nu au mai beneficiat pana acum
de activitati de firma de exercitiu, agenti economici si experti din proiect.
‘i

.

»

Evenimentul vizeaza consolidarea abilitatilor elevilor din cadrul firmelor de exercitiu infiintate la nivelul
proiectului in ceea ce priveste derularea activitatii de promovare a firmelor de exercitiu, intensificarea
relatiilor de colaborare intre firmelor de exercitiu expozante, prin crearea unui cadru propice pentru
derularea activitatii de tranzactionare intre acestea, promovarea conceptului de firma de exercitiu atat in

randul

elevilor, cat

si

printre reprezentanti locali ai mediului privat.

Pentru toate cele 6 firme de exercitiu participante la targ se va organiza un concurs pe 4 sectiuni: stand,
prezentare PP, spot publicitar, vanzator, cu premii (diplome). Se vor acorda 3 premii si 3 mentiuni. Premiile
vor
acordate pentru toti elevii dintr-o firma de exercitiu. Nu s-au alocat bani pentru premii din bugetului
proiectului, avand in vedere faptul ca elevii din 4 firme de exercitiu participante la competitie nu sunt
membri ai GT, premierea lor din bugetul proiectului fiind neeligibila. In aceste conditii, pentru a respecta
principiul nediscriminarii, s-a optat pentru acordare de diplome. in vederea unei desfasurari optime si
corecte a acestui concurs, se va elabora 0 Metodologie de concurs firme de exercitiu, metodologie ce va
adusa la cunostinta — odata cu inceperea activitatii din firmele de exercitiu - atat celor 2 firme de exercitiu
din proiect, cat si celor 4 firme ce vor
invitate la concurs. Actiunea, respectiv targul de firme de exercitiu,
se va derula pe parcursul a 2 zile, cu aprox. 80 persoane.

fi

fi

fi

fn Contractul de finantare, Articolul 7 Drepturile si obligatiile beneficiarului, alin. (13) este specificat: ,,In
situatia in care implementarea Proiectului presupune achizitionarea de produse, servicii ori lucrari,
Beneficiarul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale in vigoare in domeniul ach
lor
publice sau ale dispozitiilor legale privind achizitiile efectuate de beneficiarii privati, in cazul in care
Beneficiarul nu reprezinté autoritate contractanta, in sensul legislatiei nationale privind atribuirea
contractelor de achizitii publice. ”
fn Contractul de finantare, Articolul 7 Drepturile si obligatiile beneficiarului, alin. (16) este specificat: ”
Beneficiarul este obligat sa respecte prevederile cuprinse in Anexa 2 - Cererea de Finantare, referitoare la
asigurarea conformitatii cu politicile Uniunii Europene si nationale, privind achizitiile publice, ajutorul de
stat, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea
publicitatea. ”
fn Contractul de finantare,

si

Articolul 7 Drepturile si obligatiile beneficiarului,

alin.(19) este specificat:
,Beneficiarul are obligatia sa asigure resursele necesare desfasurarii activitatilor proiectului, conform
Cererii de finantare, in termenele stabilite prin prezentul Contract de Finantare”.

in Contractul de finantare, Articolul 7 Drepturile si obligatiile beneficiarului, alin.(20) este specificat:
»Beneficiarul este obligat sé realizeze masurile de informare si publicitate in conformitate cu obligatiile
asumate prin Anexa 2 (doi)- Cererea de finantare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) - Mésuri
de informare si publicitate".
fn Contractul de finantare,

este prevazut ca : ,,/n contextul proiectului, campania de informare privigd
importanta consilierii si orientérii profesionale serveste proiectului ca intreg, activitétite de consiliere si

OW
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orientare profesionald a celor 181 elevi fiind astfel pregatite, sustinute si completate la nivel de imagine de
activitéti de comunicare si promovare, dar vizeazé atingerea si a altor grupuri tinté, pentru a avea un
nivel judetean’.
impact caét mai mare

la

Valoarea totala estimata

:

45283,20 lei +

Denumire activitate

TVA

(19 %)

Cantitate
~

/Achizitie servicii organizare
evenimente/ servicii hoteliere in
vederea desfasurarii targului FE”

Valoare totala achizitie

80 pers

Pret unitar

Valoare

Valoare

(lei fara TVA)

(lei fara TVA)

(lei cu TVA)

45283,20

53887,01

45283,20|

53887,01

566,04

=

283,02 lei/pers
* 2

1serviciu

lei

zile

45283,20

Cheltuielile se vor deconta din sectiunea Bugetul proiectului
aplicatia MySMIS2014, respectiv:
Activitatea:

—

Activitati si cheltuieli din

de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca. Firma de exercitiu
activitatea: A.4.2 "Organizarea unui targ de firme de exercitiu la nivel _regional/interregional"
Categorie cheltuiala eligibila: 29 - cheltuieli cu servicii;
Subcategorie cheltuiala eligibila: 104 - cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente
cursuri de formare
Descrierea cheltuielii: Achizitia de servicii de organizare evenimente/servicii hoteliere pentru
desfasurarea in bune conditii a targului de firme de exercitii
Achizitie: Achizitie servicii organizare evenimente/ servicii hoteliere in vederea desfasurarii targului
A4. Activitati

Sub

si

FE;

Justificarea cheltuielii: Aceste servicii de organizare evenimente/servicii hoteliere, duc |a

atingerea rezultatului R11, ce corespunde sub activitatii A4.2 ,Organizarea unui targ de firme de
exercitiu la nivel regional/ interregional” si contribuie la atingerea obiectivului de program 06.14, la
atingerea obiectivului specific OS4 al proiectului (Dezvoltarea abilitatilor si competentelor practice
pentru cel putin 30 elevi prin activitati de simulare specifice unei firme reale, utilizind metoda

si

inovativa ,,firma de exercitiu”, in scopul cresterii calitatii si relevantei invatarii la locul de munca
a
de
la
si
elevilor), precum
sanselor
ocupare
atingerea indicatorului de realizare ,,4S131 Persoane
(elevi) care beneficiaza de sprijin pentru participarea la programe de educatie/FP” (181),
determinand atingerea obiectivului general al proiectului “POT — Practica, oportunitate pentru
tineri in cdutarea unui loc de munca”, cod SMIS 130828, finantat prin POCU 2014 -2020, Axa
prioritara: Educatie si competente, Operatiunea - Cresterea participarii la programe de invatare la
locul de munca
elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar
tertiar non-universitar, cu accent
pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de
specializare inteligenta conform SNCDI.

ale

a

si

de organizare evenimente/servicii

hoteliere in vedere:
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in fundamentarea cheltuielilor de tip servicii, serviciile externalizare
(subcontractate) pentru care au fost
proiectate cheltuieli in buget sunt cele pentru care solicitantul finantarii nu are expertiza necesara pentru
efectuarea acestora. Acestea nu determina o crestere a costului de executare a operatiunii si nu sunt
servicii pentru care plata este definité in procente din costul total al proiectului. Pentru realizarea
obiectivelor proiectului, au fost identificate o serie necesitéti pentru achizitia de servicii externalizare
respectiv: achizitia de servicii de organizare evenimente/servicii hoteliere in vederea
desfasurdrii targului FE

de servicii de organizare evenimente/servicii hoteliere pentru desfSsurarea in bune conditii a
targului de firme de exercitii, eveniment ce se va realiza cu aprox. 80 persoane (elevi, cadre didactice,
agenti economici, echipa de proiect) intr-o locatie ce va fi stabilité dupa derularea acestei achizitii, in
functie de ofertantul castigator, intra-unul dintre judetele care fac parte din aceast& regiune de dezvoltare,
in cadrul sub activitatii A.4.2 "Organizarea unui targ de firme de exercitiu la nivel_regional/interregional”.
Achizitia

In cadrul achizitiei

se va solicita a se asigura: cazare, masa, coffe break, inchiriat sala conferinte, sali de
desfasurare a concursurilor pe cele 2 sectiuni, amenajare standuri desfasurare targ, pentru 80 pers*2 zile *
283,02 lei/ pers, in cadrul sub activitatii A 4.2 "Organizarea unui targ de firme de exercitiu la nivel
regional/interregional

"

.

Specificatii tehnice_privind servi
desfasu
targului FE:

le

de organizare

evenimente/servicii_hoteliere in vederea

Durata eveniment: 2 zile
Perioada : 15 — 17 iulie 2022

¢

e

participanti: 80 persoane
Locatii de desfasurare evenimente: hoteluri/pensiuni cu capacitate de minim 16-22 camere single +
29 -32 camere duble (de preferat cu paturi twin)
Cost unitar/persoana/zi este de 283,02 lei, fara TVA, care va include
Nr.

e
¢

:

e

a) Cazare + mic dejun bufet suedez, in camere single/duble, conform comenzii autoritatii

contractante.

mic dejun bufet suedez care va cuprinde minim
o platou branzeturi sarate/dulci, cascaval,

-

:

platou salamuri/muschi file/sunca,
° omlete simple/combinate, oua fierte/prajite,
©

masline, zacusca,

icre

eoo000000

crap/stiuca,

unt, gemuri/dulceata,
paine diverse sortimente,
lapte dulce, iaurt
ceai diverse sortimente
cafea
apa plata/minerala

si

croasanti/ desert

ce fi

vor
servite individual , pentru fiecare participant in parte, compus din:
> pentru pranz: ciorba/supa/bors +fel principal + garnitura + salata + apa
plata la 0,5 litri + desert :
+fel principal + garnitura + salata + apa plata
> pentru cina: orduri/aperi
la 0,5 litri + desert :

b) Pranz + cina,

od...

;
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-
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-

ciorba/supa/bors
©
©
©
©
©

-

—

minim doua variante/zi, minim 250

ciorba/supa de vacuta,
Ciorba/supa de pasare,

:

ciorba/bors de porc,
ciorba/bors de peste,
ciorba/bors de legume, ...etc

orduri/aperitiv (exemple)
©

g/portie

—

minim 250 g

:

cascaval pane, Bulete de cascaval,
chiftelute,
etc
paste buloneze/carbonari
rulade cu branza/spanac/pui ...etc
pizza diverse sortimente,

...

o00000

musaca,

tarte aperitiv,
o
-

fel principal
o

o0000

o
-

-

minim 250 g

la

—

minim

la

250g:

legume

©

Cartofi

©

orez cu legume ...etc

salata

desert
©

oo0o°o

—

:

... etc

...

la gratar/sote,

©

o

Nu

—

cordon bleu (de pasare/porc),
gujoane din piept de pui,
pulpa de pui la tava,
piept de pasare
gratar,
snitel vienez (de vita/pasare/porc)
muschiulet de porc,
ceafa de porc
etc
gratar

garnitura

©

-

etc
...
(exemple)

bruschete

natura/prajiti,

minim

200g:

gogosari in otet /castraveti in otet / sfecla rosie cu hrean,
Ssalate de sezon, ...etc

-

minim

150g:

prajituri,
placinte diverse,
clatite,
papanasi cu dulceata
gogosi ... etc

se admit bauturi alcoolice!
c) Cofe break, pentru 2 evenimente:
=
1 Welcome cofe, la sosirea participantilor, in prima zi (vineri)
, intre orele 15,0017,00,
=
1 in ziua de sambata,
pe perioada desfasurarii targului si a concursurilor, intre
10
15,00-17,00,

ore

.

od...
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vor contine:
;

"apa

=
=

plata/minerala

cafea/ ceai diverse sortimente
mini patiserie dulce / sarata

d) Sala conferinte de minim 80 locuri, dotata cu calculator, videoproiector, sistem de
sonorizare, flipchart, hartie flipchart, markere 4 culori
2
Sali de desfasurare a concursurilor pe cele 2 sectiuni, dotate cu calculatoare,
e)
videoproiectoare, sistem de sonorizare, flipchart, hartie flipchart, markere 4 culori
f) Amenajare 6 standuri pentru desfasurarea targului de FE

Nota:

1.

Intrarea participantilor se va face cu cina de vineri si se va iesi cu pranzul de

duminica

CERINTE SPECIFICE PRIVIND ALIMENTELE

fi

¢

Toate materiile prime care sunt stocate in vederea unei viitoare folosiri la prepararea hranei, vor
protejate impotriva oricéror contaminari probabile, care le-ar face improprii consumului uman.
Materiile prime trebuie depozitate in zone special amenajate, in functie de natura lor, la temperaturi
specifice. Se vor introduce masuri adecvate astfel incat eventualele epidemii s8 poata fi controlate.

¢

Produsele

intermediare si produsele finite, cu risc mare de dezvoltare a micro-organismelor
patogene sau de a forma toxine, trebuie mentinute la temperaturi care sa nu prezinte risc pentru

sanatate.

Potrivit sigurantei alimentelor, se permit perioade limitate in afara temperaturii optime, atunci cand
este necesar ca alimentele sé se adapteze modalitatilor de preparare, transport, depozitare,
prezentare si servire.
e
Recomandabil este ca hrana sa fie servité la maxim 60 de minute de la preparare, in caz contrar
mentinuta la o temperatura mai mare de 60 grade Celsius, pentru hrana calda si la cel putin 4
grade Celsius, pentru hrana rece.
Este strict interzisa pastrarea si readministrarea hranei.
e
CERINTE SPECIFICE PRIVIND RECEPTIA SERVICIILOR CONFOM PREVEDERILOR LEGISLATIEI
IN VIGOARE
¢

e

Receptia serviciilor prestate se va realiza de catre beneficiar prin persoanele desemnate de catre

acesta.

*

¢

VI.

la

verbal va fi semnat
locatia de desfasurare a evenimentului, dupa finalizarea acestuia.
Prestatorul trebuie sé permita exercitarea controlului efectuat de cdtre reprezentantii beneficiarului
in ceea ce priveste modul de depozitare al alimentelor, prepararea hranei, etc. Toate controalele vor
fi efectuate in prezenta reprezentantilor prestatorului.
Procesul

DURATA CONTRACTULUI

Durata prezentului contract este de

30

zile,

de la semnarea lui de catre ambele parti

.

RECEPTIE SI MODALITATI DE PLATA

VII,

Pag

it

ot

ad...
ate

tu POTI
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Receptia serviciillor se va face in prezenta ambelor parti si va fi consemnata intr-un proces verbal de
calitativa semnat de ambele parti ce va insoti obligatoriu documentele de plata.
receptie cantitativa

si

Prestatorul va emite factura aferenta serviciului prestat.

se obligé sé plateasca pretul catre prestator in termen de cel mult 30 de zile de
facturii emisé de catre prestator, in baza procesului verbal de receptie calitativa si cantitativa.
Achizitorul

VIII,

PREVEDERI PENTRU METODOLOGIA DE ELABORARE

la

primirea

A OFERTEI

Prestatorul va elabora oferta sa avand in vedere cerintele formulate in cadrul acestui document numit
“caietul de sarcini’. Toate informatiile din propunerea tehnic& trebuie s& permita identificarea
corespondentei cu cerintele din termenii de referinté (caietul de sarcini).
de redactare a propunerii tehnice si de derulare a contractului este limba romana. Toate
documentele elaborate pe perioada de desfasurare a activitatilor prevazute in contract se vor elabora in
limba romané. Ofertantul de alta nationalitate/etnie are obligatia de a asigura resursele de traducere a
documentelor/intalnirilor in limba romana, orice interpretare urmand a fi facut& conform gramaticii
ortoepiei si ortografiei limbii romane.
Limba

Ofertantul are obligatia de a depune toate diligentele pentru indeplinirea activitatilor pentru care a fost
solicitat cu respectarea conditiilor de calitate necesare si prevaézute de normele legislative in vigoare.

Toate costurile necesare implementérii oricaror activitaéti sau documentatii solicitate prin contract pe baza
acestor Termeni de Referinta vor fi suportate de catre furnizor.
Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica cu respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca,
sdndatatea si securitatea muncii pe care le va respecta pe parcursul derularii contractului. Informatii
detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivelului Romaniei se pot obtine de la Inspectia
Muncii sau de pe web-site-ul www.inspectiamuncii.ro.

IX.

MODUL DE PREZENTARE

Ofertele

pot

A OFERTEI

fi transmise atat in plic sigilat cat si pe e-mail

dupa cum urmeaza:

a) in plic:

Adresa: Inspectoratul Scolar Judetean Harghita, Municipiul Miercurea
530104, jud. Harghita, la compartimentul Secretariat.
Persoana de contact: Glodeanu Cristinel Fanel

—-

Manager proiect -tel:

Ciuc, str. Piata Libertatii,

nr. 5,

0734900105

Pe plicul exterior se va mentiona:

Oferta pentru achizitia de servicii de organizare evenimente/servicii hoteliere in vederea
desfadsurdrii targului FE pentru proiectul “POT — Practica, oportunitate pentru tineri in cautarea
unui loc de munca”, cod SMIS 130828.
Data

pana

la care se primesc ofertele:

01.07.2022, ora: 16:00.

5) Prin e-mail:
Adresa_contact@isjhr.eduhr.ro

od...
s*

Ate
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Persoana de contact: Glodeanu Cristinel Fanel

Data pana

la care se primesc ofertele:

—

Manager

proiect, Telefon: 0734900105

01.07.2022, ora: 16:00.

Cod CPV: 79950000-8 Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de

Valoarea ofertaté in propunerea financiara prezentata

fi

congrese (Rev.2)

in plicul /e-mailul de la punctul (a) sau (b)

Ofertele vor
elaborate astfel incat sa rezulte cé sunt indeplinite in totalitate cerintele, precum si asumarea
de catre ofertant a tuturor cerintelor
obligatiilor.

si

Oferta are caracter ferm si obligatoriu pentru o perioada de min. 30

de

zile.

Oferta va cuprinde: oferta tehnica si oferta financiara.

Oferta tehnica: Prestatorul va elabora oferta sa

in

vedere cerintele formulate in caietul de sarcini.
Toate informatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea corespondentei cu cerintele din
avand

caietul de sarcini.

Oferta financiara
centralizator

va

fi

elaboraté in conformitate cu cerintele prezentului caiet de sarcini

Durata

.

unitar

tate

(lei

te

vederea desfasurarii targului
compus

FE”,

din:

80

go

ig

| 80

pers

Coffee break, pentru

2

evenimente

|

2

de

80
cu
calculator,
sistem
de
videoproiector,
—_—*hartie
sonorizare,
flipchart,
flipchart, markere 4 culori
minim

(lei, cu TVA)

TVA)

a

ae
zil

-

2zile
2 zile

pers

Sala conferinte
dotata
locuri,

fra

pers

pers

. + cina
Pranz

Valoare

_

2 zile

80

Cazare +mic dejun

Valoare
(lei,

ve
fara
TVA)

»Achizitie servicii organizare
evenimente/ servicii hoteliere in

2zile

|

-

an
Pag

_
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Durata
Canti

Denumire activitate

'
eveniment

Pret
nitar
unite

tat =

(lei

es

Valoare

Valoare

fra

(lei, cu TVA)

(ei,

TVA)

TVA)

2

Sali

desfasurare

de

-

2 zile

a

concursurilor pe cele 2 sectiuni,
calculatoare,
cu
de
sistem
videoproiectoare,
hartie
flipchart,
sonorizare,
culori
4
markere
flipchart,

dotate

2 zile

standuri pentru
desfasurarea targului de FE
Amenajare

6

-

Valoare totala achizitie

1

servi
ciu

Se vor

avea

in vedere la elaborarea ofertei financiare toate cheltuielile

legate de prestarea serviciului.

Criteriu de atribuire: Pretu/ ce/ mai scazut

Manager Proiect,
Glodeanu

Cristinel Fanel

intocmit,
Consilier

Keresztes

Pag
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