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Proiect co-finan ţat din Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea socială  şi combaterea s ărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţi marginalizate (non-romă) aflate în risc de s ărăcie si excluziune social ă, prin 
implementarea de m ăsuri integrate 

TitluI proiectului: ,, Şansa T - Măsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă, ocupare, asisten ţă  socială  continuă  si locuire, în 
cartierul N. Bălcescu - Tecuci 

Contract de finan ţare nr: POCU/2014121103078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  si promovăm egalitatea de anse 

APROBAT, 

Catalin 

CAIET DE SARCINI 

pentru achizitia 

Serviciilor de organizare tabere pentru copii 
si a serviciilor de transport aferente 

cod cPv 55243000-5 - Servicii de tabere de copii 
cod CPV 60140000-1 - Transport de pasageri ocazional 
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2014-2020 

Proiect co-finanţat din Programul Opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea social ă  si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţi marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială , prin 
implementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectului: ,,Şansa T - Măsun integrate de educaţie, formare profesională , ocupare, asistenţă  socială  continuă  şi locuire, în 
cartierul N. Bă lcescu - Tecuci 
Contract de finanţare nr: P0CU12014121103078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  si promovăm egalitatea cle anse! 

I. 	INFORMATII GENERALE 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea acordului-cadru şi constituie 
ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de 
sarcini contine specificatii tehnice obligatorii. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Vor 
fi luate in eonsiderare toate ofertele care indeplinese cel putin cerintele minime din acest caiet de sarcini. 
Oferta ce contine servicii inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau care nu satisface cerintele 
caietului de sarcini va fi declarata oferta neconforma şi va fi respinsa. 

11. AUTOIUTATEA CONTRACTANTA 

Beneficiarul proiectului: UAT MUNICIPIUL TECUCI 
Parteneri: SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BALCESCU TECUCI 
Proiectul: Sansa T - Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala 
continua si locuire, in cartierul N. Balcescu - Tecuci 

IH. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta implementarea de masuri integrate, multi-sectoriale, in 
comunitatea delimitate din orasul Tecuci, judetul Galati, pentru reducerea numarului de persoane aflate in 
saracie si pentru incluziunea lor sociala, insertia pe piata muncii si imbunatatirea calitatii vietii. prin 
proiectul Sansa T se propune implementarea de masuri integrate in domeniul edueatiei, ocuparii, 
locuirii si serviciilor sociale si de sanatate, cu actiuni multiple asupra tinerilor, ce vor oferi intregii 
comunitati marginalizate posibilitatea sa se dezvolte si sa iasa din statutul de eomunitate saraca. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt 
1. Cresterea accesului si participarii la educatie (ante-prescolara, prescolara, invatamânt primar si 

secundar, a doua sansa, scoala dupa scoala) a 553 membri ai comunitatii marginalizate (non-rome), 
prin implementarea de programe specializate, integrate, adaptate nevoilor specifice comunitatii. 

2. Dezvoltarea mediului economie si soeial al comunitatii marginalizate (non-rome) din Tecuci, prin 
programe inovative de formare, de eonsiliere, orientare, mediere si integrare pe piata muncii si prin 
programe de antreprenoriat, inclusiv a ocuparii pe cont propriu pentru 305 persoane 

3. Infiintarea Centrului Multifunctional de Asistenta Integrata (CMAI) si dezvoltarea acestuia prin 
punerea la dispozitia acestuia de instrumente si metode moderne de inovare sociala ce s-au dovedit a fi 

bune practici la nivel European, pentru oferirea unui set de servicii integrate medicale si sociale, de 
promovare a egalitatii de sanse si de combatere a discriminarii in cadrul comunitatii marginalizate 
(non-roma), pe perioada derularii proieetului, precum si dupa finalizarea acestuia, 
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Proiect co-finanţat din Programui Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea social ă  si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (non-rom ă ) aflate în risc de sărăcie si excluziune socială, prin 
implementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectului: ,,Şansa T - Măsuri integrate de educaţie, formare profesională , ocupare, asistenţă  socială  continuă  si locuire, în 
cartierul N. Bă lcescu - Tecuci 
Contract de finanţare nr: POCU/2014121103078 

lnvestim în dezvoltare dUrabil ă  si promovăm egatitatea de anset 

4. Cresterea gradului de siguranta a 20 familii ce fac parte din comunitatea marginalizata (non-rome) 
Tecuci, prin imbunatatirea conditiilor de locuire precum si asigurarea de asistenta juridica (acolo unde 
este cazul) pentru reglementarea actelor de identitate si/sau proprietate. 

5. Identificarea, dezvoltarea si consolidarea de parteneriate in vederea rezolvarii, prin metode innovative 
sustinute de resurse locale, a problemelor comunitatii, inclusiv integrarea cu alte initiative 
locale/comunitare, precum si implicarea activa/voluntara a membrilor comunitatii pentru 
implementarea bunelor practici introduse de proiect 

Iv. INFORMATII 1RIVIND ACORDUL CADRU 

Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada cuprinsa intre data semnarii 
acestuia si data de 28.08.2020, avand valoarea estimata totala de 1 1 6.452,60 lei fara TVA. Frecventa 
contractelor care urmeaza sa fie atribuite este anuala (2018, 2019, 2020), iar valoarea fiecarui contract 
subsecvent este estimata astfel: 
-58.226,30 lei fara TVA in anul 2018, 
-29.113,15 Iei fara TVA in anul 2019, 
-29.113,15 lei fara TVA in anul 2020, 

V. SPECIFICATII TEIINICE MINIME PENTRU ORGANIZAREA TABERELOR 

Servicii de organizare tabere de 7 nopţi/8 zile, pensiune complet ă , in judetul Prahova, judeţul 
Braşov sau in judetul Sibiu, astfel: 

- în perioada 30 iunie - 08 septembrie 2018 - 2 serii de 7 nopti/8 zile pentru un efectiv total de 
40 de copii (serii consecutive, 20 copii din invatamantul gimnazial in prinia serie si 20 copii din 
invatamantul liceal in a doua serie); 

- în perioada 30 iunie - 31 august 2019 - 1 serie de 7 nopti/8 zile pentru un efectiv total de 20 de 
copii din invatamantul gimnazial; 

- în perioada 30 iunie - 28 august 2020— 1 serie de 7 nopti/8 zile pentru un efectiv total de 20 de 
copii din invatamantul gimnazial si Iiceal (cate 10 din fiecare ciclu) 

cu o valoare estimata totala a acordului-cadru de 1 16.452,60 lei fara TVA, respectiv 126.933,34 lei cu 
TVA. Servicii de transport cu autocarul dus - intors aferente pentru un efectiv total de 80 de copii vor fi 
incluse in oferta (fiind incluse in valoarea totala estimata a acordului-cadru). 

Avand in vedere profilul socio-educa ţional al copiilor derulat in proiectul SAN SA-T, precum şi specificul 
activitatilor ce trebuie sa se desfasoare cu copiii in cadrul acestor tabere, operatorii econornici trebuie sa 
asigure urrnatoarele: 

(, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
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Proiect co-finan ţat din Programui Operaţ ional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară  4: lncluziunea socială  şi combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea numărului de comunităti marginalizate (non-rom ă ) aflate în risc de să răcie si excluziune socială , prin 
implementarea de m ăsuri integrate 
Titlul proiectului: ,, Şansa T - Măsuri integrate de educaţie, formare profesională , ocupare, asistenţă  socială  continuă  si locuire, în 
cartierul N. Bălcescu - Tecuci 

Contract de finan ţare nr: POCU/2014121103078 

lnvestim în dezvoltare durabil ă  si promovăm egalitatea de ansel 

- Asigurarea unui grad de confort al unitatii de cazare de minim 3 stele sau 3 margarete, in functie 
de tipul de clasificare. 

- Dovada organizarii in conditii optime de tabere destinate copiilor prin prezentarea a maximum 2 
contracte, derulate de prestator, pentru un numar total de 80 de copii. 

- Cazare in camere cu 2 - 4 paturi, in conditii optime si egale din punct de vedere al confoitului 
pentru toti participantii, fiecarui participant fiindu-i alocat un spatiu optim pentru lucrurile 
personale in dulap si noptiera, televizor, racitor. Nu se accepta cazare in corturi sau in baraci. Nu 
se accepta paturi supraetajate. 

- Fiecare camera trebuie sa aiba grup sanitar propriu (cu toaleta, prosop, hartie igenica, dus si 
chiuveta cu apa calda in regim permanent), curatenia in camera efectuandu-se in fîecare zi. 

- Să  asigure servicii de cazare şi masă  gratuite persoanelor înso ţitoare (1 înso ţitor pentru 10 
copii)precum si transportul gratuit al acestora, 

- Curte amenajată  proprie locaţiei, capabilă  a găzdui minim 20 de participanţi la tabără  precum si o 
infrastructură  recreaţională  sportivă  adecvată, 

- Spatii adecvate pentru servirea meselor pentru intreg grupul de copii. Prepararea meniurilor si 
servirea meselor se va realiza in spatii special amenajate, autorizate sanitar-veterinar pentru anul 
2018. 

- Asigurarea pensiunii complete - 3 mese/zi (mic dejun, pranz si cina, in conditii cantitative, 
calitative si de diversitate optime privind meniul participantilor la tabara). Pranzul va include 3 
feluri de mancare, fel 1, fel 2 si desert iar cina va include un fel principal si desert. In cazul 
organizarii de excursii sau drumetii pranzul va fi oferit la pachet. 

- Asigurarea pentru fiecare participant a cel putin 2 litri de apa plata zilnic. 
Planul rneniurilor zilnice, sub forma de propunere, vor fi prezentate de ofertant odata cu 
propunerea ofertei tehnice si financiare. Se vor depune 2 variante de meniu pentru fiecare zi, 
urmand ca echipa manageriala a Achizitorului sa opteze pentru una dintre ele. La intocmirea 
meniurilor trebuie sa se respecte Ordinul nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor 
nerecomandate preco1ari1or si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimenta ţ ii 
sănătoase pentru copii si adolescenţi. 

- Prestatorul să  pună, mod gratuit, la dispozi ţia organizatorului, o sal ă  in care se pot desfasura 
diferite activitati, cu o capacitate de minim 20 de locuri 

- Asigurarea de. spatii adecvate petrecerii timpului liber, jocurilor specifice varstei, atat in spatii 
deschise (pe timp favorabil) cat si in spatii inchise (pe timp nefavorabil), 

- Asigurarea spatiului necesar pentru debarcarea si imbarcarea corespunzatoare a participantilor la 
tabara,Asigurarea de servicii de asistenta medicala permanenta pe toata durata de desfasurare a 
taberei. 

- Ofertantul va proba existenta si functionalitatea instalatiei de incalzire/racire ce va deveni 
operationala in cazul in care temperatura exterioara pe timpul noptii va scadea sub 12 grade 
Celsius, sau va trece de pragul de canicula de 35 grade Celsius, in vederea asigurarii in camere a 
confortului termic optim - minim +22 de grade Celsius in mod constant. 

- Asigurarea unei activitati specifice de incheiere a taberei (de ex. petrecere, foc tabara ...) 
• o 

PR1MRiA MUNtCIPIULUI TECUCI 
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Proiect co-finan ţat din Programul opera ţional Capital Uman 2014-2020 
Axa pnoritară  4: lncluziunea socială  şi combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţi marginatizate (non-romă) aflate în risc de s ărăcie şi excluziune socială, prin 
implementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectului: ,,Şansa T - Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă  socială  continuă  si locuire, în 
cartierul N. Bă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCLJI20I4I21103078 
lnvestim în dezvoltare durabilă  si promovăm egalitatea de anse! 

- Asigurarea unei activitati specifice de incheiere a taberei ( de ex. petrecere, foc tabara ...) 

vI. SPECIFICATII TEHNICE MINIME PENTRU ASIGURAREA TRANSPORTULUI 

Pentru participantii la tabere, operatorul economic trebuie sa se asigure de transportul acestora din 
Municipiul Tecuci, jud. Galati pana in locatia taberei si retur, cu mijloace de transport care sa 
indeplineasea toate conditiile legale in vigoare. Capacitatea mijlocului de transport trebuie sa fie 
de minirn 20 de persoane si sa aiba in dotare aer conditionat functional pe intreaga durata a 
deplasarii. Transportatorul trebuie sa aiba experienta in transport de copii. 

VII. ALTE CONDIŢII 

a) Ofertantul acordă  beneficiarului pe întreaga durat ă  a prestării serviciilor asistenţa tehnică  necesară  
pentru funcţionarea locaţiei la parametrii calitativi şi cantitativi maximi. Pe toata durata de desfasurare 
a taberelor se va sigura prezenta neintrerupta a unui reprezentant al ofertantului pentru a rezolva orice 
situatie care ar putea aparea. Toate obligatiile ofertantului in raport cu detinatoruUproprietarul taberei 
se va realiza de catre reprezentantul aeest ţjia, prezent in tabara. 

b) Ofertantul trebuie sa demonstreze ca locatiile de prestare a serviciilor detin: 

1. Certificat de conformitate cu normele de igien ă  ş i sănătate publică, conform legislaţiei în vigoare, in 
copie conform cu originalul 

2. Autorizaţia sanitar-veterinar ă  eliberată  conform legislaţiei in vigoare, de către Direc ţia Sanitar 
Veterinară  pentru Siguranţa Alimentelor, in copie conform cu originalul 

3. Autorizaţia de securitate la incendiu şi planul de prevenire şi evacuare în caz de incendiu, in copie 
conform cu originalul 

4. Certificatul de clasificare a spatiului de alimentatie, in copie conform cu originalul 
5. Documente din care sa reiasa autorizarea turistica a locatiei. 
6. Copii conforme cu originalul ale certificatului de transport in cont propriu sau ale licentei de 

transport (in cazul in care serviciile de transport sunt efectuate de un alt operator economic). 

Forţa majoră  apără  de răspundere partea care o invoc ă  în condiţiile legii. Eventualele litigii între 
părţile contractului vor fi solu ţionate pe cale amiabil ă, în caz contrar, partea interesat ă  instanţei 
competente pentru solu ţionare. 
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Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 
Axa pnoritară  4: lncluziunea sociai ă  si combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţi marginalizate (non-rom ă) aflate în nsc de s ărăcie si excluziune socială, pnn 
impiementarea de măsuri integrate 
Titlul proiectului: ,,Şansa T - Măsuri integrate de educaţie, formare profesională, ocupare, asistenţă  socială  continuă  şi locuire, în 
cartierul N. Bă lcescu - Tecuci 
Contract de finan ţare nr: POCUI20I4121103078 
lnvestim în dezvoltare durabil ă  si promovăm egalitatea de anse! 

1. Propunerea tehnica 
Prin propunerea tehnica ofertantul trebuie sa demonstreze ca a inteles corect cerintele caietului de sarcini 
si ca oferta tehnica prezentata indeplineste in totalitate aceste cerinte. 
Propunerea tehnica va contine toate specificatiile tehnice, prin care ofertantul va demonstra 
corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective. 
Propunerea tehnica va contine si planul meniurilor zilnice, sub forma de propunere, in 2 variante de 
meniu pentru fiecare zi, urmand ca echipa manageriala a Achizitorului sa opteze pentru una dintre ele. 
Modificarea locatiei prezentata in oferta tehnica initiala este posibila numai in caz de forta majora si doar 
cu indeplinirea tuturor conditiilor care au stat la baza castigarii contractului de servicii si cu mentinerea 
ofertei financiare. 

2. Propunerea financiara 
Propunerea financiara se va exprnna in lei si se va transmite pana la data si ora limita de depunere a 
ofertelor. 
Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in 
relatia contractuala cu autoritatea contractanta il reprezinta formularul de oferta. 
Oferta fmaciara va contine: 
- pretul pentru o persoana pe durata taberei de 7 nopti, cazare cu pensiune completa. 
- pretul serviciilor de transport pentru o persoana asa cum au fost solicitate prin prezentul caiet de sarcini 
si orice alte naturi de cheltuieli aferente. 

Propunerea financiara va cuprinde PRETURILE UNITARE ale serviciilor cat si PRETUL TOTAL AL 
OFERTEI, in lei fara TVA.. 

3. Modul de prezentare a ofertei 
Oferta (tehnica, financiara si documentele privind conditiile de participare) va fi transmisa in in plic 
inchis sigilat si va avea inscris numele/denumirea, adresa completa a ofertantului precum si titlul 
serviciilor pentru care se depune oferta. 

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 

4. Criteriul de atribuire 
Criteriul de atribuire a contractului de servicii de tabere si servicii de transport aferente este preml cel mai 
scazut. In situatia in care ofertele clasate pe primul loc are preturi egale, autoritatea contractanta va 
solicita reofertarea in plic inchis iri vederea departajarii ofertelor. In solicitare se vor mentiona data, locul 
si ora la care se vor deschide noile oferte. 
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Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capîtal Uman 2014-2020 
Axa priontară  4: lnciuziunea socială  şi combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific: Reducerea num ărului de comunităţi marginalizate (non-romă) aflate în risc de s ărăcie si excluziune socială, prin 
implementarea de m ăsuri integrate 

Titlul proiectului: ,,Şansa T - Măsuri integrate de educa ţie, formare profesional ă, ocupare, asistenţă  socială  continuă  si locuire, în 
cartierul N. Bălcescu - Tecuci 

Contract de tinan ţare nr: P0CU12014121103078 
Jnvestim în dezvoltare durabil ă  si promovăm egalitatea de anse! 

5. Modalitatea de prezentare si depunere a ofertei 
Oferta ce contine propunerea telmica, propunerea financiara si documentele de calificare, se va depune in 
plic inchis la sediul Primariei Tecuci, Municipiul Tecuci, jud. Galati, pana la data si ora indicata in 
anuntul de participare. 
Limba de redactare a ofertei este limba romana. 

Avizat, 

Ioan PoP - Manager proiect 

p ţ,  
Intocmit, 

Marian Niţă  

Expeitimp1ar şinitorizare 2 


