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CAIET DE SARCINI 

pentru achizitia 

Serviciilor de tabere in cadrul programului „ PROFAMILIA" 
cod CPV 55243000-5 - Servicii de tabere de copii 



INFORMATII GENERALE 

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea acordului-cadru si constituie 
ansamblul cerintelor pe baza cärora se elaboreazã de càtre fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de 
sarcini contine specificaii tehnice obligatorii. Cerintele impuse vor fi considerate ca find minimale. Vor fi 
luate in considerare toate ofertele care Indeplinesc cel putin cerintele minime din acest caiet de sarcini. 
Oferta ce contine servicii inferioare celor preväzute in caietul de sarcini sau care nu satisface cerintele 
caietului de sarcini va fi declarata oferta neconforma §i va fi respinsa. 

I. AUTORITATEA CONTRACTANTA 

Beneficiarul proiectului: UAT MUNICIPIUL TECUCI 
Programul:" Pro familia" 
Proiectul: " coala Prietena Ta - parteneriat pentru sustinerea educatiei In Tecuci In vederea reducerii 

paräsirii timpurii a colii si pentru reintoarcerea in sistemul de educa[ie i formare a tinerilor yi 
adu4ilor care au abandonat qcoala, precum qi pentru implementarea de mãsuri integrate pentru o 
abordare participativa la educa,tie a comunitàfii .ci inclusiv a grupurilor vulnerabile." 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Obiectivul general al proiectului ii reprezinta implementarea de masuri integrate, multi-sectoriale, in 
comunitatea municipiului Tecuci, judetul Galati, pentru reducerea numarului de persoane aflate in saracie si 
pentru incluziunea br sociala si imbunatatirea calitatii vietii prin reducerea abandonului scolar. Prin proiectul" 
Scoala Prietena Ta - parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a 
scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, 
precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si 
inclusiva a grupurilor vulnerabileentarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a 
comunitatii si inclusiva a grupurilor vulnerabile" se propune implementarea de masuri integrate in domeniul 
educatiei, ocuparii, bocuirii 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 comunitate 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 membribor comunitatiilor marginalizate (non-rome), prin implementarea 
de programe specializate, integrate, adaptate nevoilor specifice comunitatii. 

2. Dezvoltarea mediului economic si social al comunitatii marginalizate (non-rome) din Tecuci, prin programe 
inovative de formare, de orientare pentru 270 de copii si 300 de parinti/bunici. 

3. 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 project 

III. 	INFORMATII PRIVIND ACORDUL CADRU 

Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada cuprinsa intre data semnarii 
acordului-cadru si data de 27 Noiembrie 2020, avand valoarea estimata totala de 1.187.500,00 lei fara TVA. 
Frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite este anuala (2019, 2020) iar valoarea maxima a fiecarui 
contract subsecvent este estimata astfel: 

-436.000,00 lei fara TVA in anul 2019, 
-751.500,00 lei fara TVA in anul 2020. 

IV. SPECIFICATII TEHNICE MINIME PENTRU ORGANIZAREA TABEREL 
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Servicii de organizare tabere de orientare de 7 nopi/8 zile, pensiune completä, astfel: 
- In perioada august - decembrie 2019 - serii de 7 nopti/8 zile pentru un efectiv total de 100 de copii din 

invatamântul primar si 110 parinti/bunici; 
- In perioada iunie - septembrie 2020 - serii de 7 nopti/8 zile pentru un efectiv total de 170 de copii din 

invatamântul primar si 190 parinti/bunici; 
- Numãrul locurilor poate suporta variatii rezonabile la incheierea contractului subsecvent. 
Avand in vedere profilul socio-educational al copiilor derulat in proiectul "Scoala Prietena Ta", precum i 

specificul activitatilor ce trebuie sa se desfasoare cu copiii in cadrul acestor tabere, operatorii economici trebuie 
sa asigure urmatoarele: 

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

- Operatorii vor demonstra ca au mai prestat servicii de organizari tabere sau similare acestora; 
- Cazare in camere cu 2 - 4 paturi individuale, in conditii optime si egale din punct de vedere al 

confortului 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 
supraetaj ate sau paturi pliante; 

- Având In vedere faptul cà pot participa parinti Cu mai multi copii, un minim de 40 % din locuri vor fi In 
camere CU 3 -4 locuri; 

- 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 fieCare zi; 
- Curte amenajatã proprie locatiei,  Capabilà a gAzdui minim 20 de participanti la tabard; 
- Spatii adeCvate pentru servirea meselor pentru intreg grupul de Copii. Prepararea meniurilor si servirea 

meselor se va realiza in spatii special amenajate, nu in Spatii improvizate; 
- Asigurarea pensiunii complete - 3 mese/zi in regim all inclusive (apa plata pe tot parcursul taberei, 

patiserie/gustari/fructe intre mese. In perioada deplasarilor se vor asigura gustari care sa asigure minimul caloric 
necesar activitatilor prevazute); 

- Ofertantul va respecta conditiile ordinului 3637/2016 a Ministerului educatiei; 
- Ofertantul va oferi câte un bc pentru un adult Insotitor  la fiecare 10 locuri copii. 
- Ofertantul va prezenta un pachet de echipamente si accesorii ce va fi necesar realizArii activitatilor 

sportive, recreative, de socializare si joc. 
- Pachetul poate cuprinde sepci, tricouri, gentuä tip sac etc. Acestea vor fi inscriptionate Cu denumirea 

proiectului "coala prietena ta", siglele UAT municipiul Tecuci si a Uniunii europene. Se vor 
folosi culori diferite pentru realizare de echipe. 

- Micul dejun Reprezinta un procent de 20% din totalul alimentebor incluse in ziva de hrana si va fi 
compus din paine, produse care se pot consuma nepreparate sau preparate, la care se adauga ceai indulcit sau 
neindulcit si ciocolata calda. 

- Ex. branza proaspata, cas, cascaval, gem, oua, unt, margarina 

- Masa de pranz Reprezinta un procent de 60% din totalul alimentelor incluse in ziva de hrana si va fi 

compusa din paine si trei feluri de mancare, in regim bufet suedez: 
- Felul I supe, ciorbe, borsuri 
- Felul II fripturi, mancaruri scazute, garnituri, etc. 

Felul III desert 
In cazul organizarii de excursii sau drumetii pranzul va fi oferit la pachet. 

- Cina Reprezinta un procent de 20% din totalul alimentelor incluse in ziva de hrana si va fi compusa 
din paine, produse ce se pot consuma nepreparate sau preparate, la care se adauga ceai indulcit sau neindulcit. 

Ex. branza proaspata, smantana, iaurt, fripturi, salata orientala, paste, garnituri 
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- Asigurarea pentru fiecare participant a eel putin 2 litri de apa plata zilnic. 
Planul meniurilor zilnice, sub forma de propunere, vor fi prezentate de ofertant odata cu propunerea ofertei 

tehnice si financiare. Variantele de meniu pentru fiecare zi, vor fi elaborate impreuna cu echipa manageriala a 
Achizitorului. La intocmirea meniurilor trebuie sa se respecte Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei 
alimentelor nerecomandate precolarilor si scolarilor Si a principiilor care stau la baza unei aliment4ii 
sAnàtoase pentru eopii Si adolescenti. 

- Prestatorul va pune In mod gratuit, la dispoziia organizatoru!ui, o salã in care se pot desfasura diferite 
activitati, CU 0 capacitate de minim 40 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 incaizire/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. 

In propunerea tehnica ofertantii vor descrie programul zilnic a! taberei. In vedera indeplinirii obiectivelor 
Programului ,,PROFAMILIA". 

Programul taberiei va trebui sa contina, obligatoriu, urmatoarele activitati: 
- abilitati practice —jocuri organizate pe terenul de Sport; 
- excursii pentru vizitarea obiectivelor turistice din zonä; 
- proiect personal -curs/concurs de fotografie, alte abilitati artistice; 
- notiuni teoretice, de auto-cunoastere si dezvoltare personala/ testare personala - interese, valori, 

aptitudini, profilul personalitatii, strategii de invatare si morivatie Scolara; 
- Activitati de consiliere a pArinilor/tutorilor copiilor inscrii in programul ProFamilia pt sustinerea 

copiilor br in procesul de integrare scolard si sociala; 
- activitati de remediere comportamentala si aptitudinala, orientare in cariera, activitati de socializare 

precum Si activitati cu scop educativ indirect; 
- se vor organiza intalniri/ateliere in care se vor realiza prezentari de materiale video educative, informatii 

despre etapele dezvo!tarii psihice a copilului pe categorii de varsta si importanta educatiei acestuia de la 
o varsta cat mai frageda, jocuri de rol, exercitii ce stimuleaza imaginatia si instrumente pentru 
dezvoltarea empatiei si alocarea de pachete de acompaniere pentru parintii participanti si copiii 
acestora; 

- se vor stabili idei de proiecte pe care parintii le vor realiza cu copiii br pana la finalul taberei; 
- In ultima seara se va organiza un foe de tabärã; 

Transportul de la sediul AC la locatia taberei si inapoi precum si transportul pe toata perioada de 
desfaSurare a taberei va fi asigurat cu mijloace de transport autorizate de catre ofertant fara o plata suplimentara 
din partea AC. 

Acest program reprezinta oportunitatea pentru elevi de a invata mai mult intr-un cadru mai putin formal 
decat eel al Scolii propriu-ziSe si de a interactiona cu tineri asemenea br. 

Programul organizat sub forma de tabara pe o perioada de 8 zile, va crea un mediu stimulativ pentru 
dezvoltarea aptitudinibor personale, dar mai ales a aptitudinibor implicarii active in schimbarea si dezvoltarea 
comunitatii. In mod general, vor fi dezvoltate: abilitatea de a socializa, capacitatea de a impartasi cu cei din jur 
cunostinte sau experiente, capacitatea de a analiza si sintetiza, cat Si de a planifica si gandi strategic si vor fi 
incurajate: cunoasterea de sine prin arta persuasiunii, a vorbitului in public, prin stimularea creativitatii. 

Familia eSte primul grup de socializare din care face parte copilul, in care exerseaza comportamente sociale 
si se descopera pe sine, eSte mediul care ofera climatul de siguranta afectiva necesar dezvoltarii personalitatii si 
mediul principal de crestere si dezvoltare intelectuala, motivationala, afectiva, estetica, morala. 
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In cadrul taberei precum si in timpul activitatilor de consiliere copil si parinte se vor organiza 
intalniri/ateliere in care se vor realiza prezentari de materiale video educative, informatii despre etapele 
dezvoltarii psihice a copilului pe categorii de varsta si importanta educatiei acestuia de la o varsta cat mai 
frageda, jocuri de rol, exercitii ce stimuleaza imaginatia si instrumente pentru dezvoltarea empatiei si alocarea 
de pachete de acompaniere pentru parintii participanti si copiii acestora. 

Parintii vor fi sprijiniti sa-si evalueze stilul parental, mediul familial, relatille dintre parteneri, relatifle 
parinti-copii, comunicarea in cadrul familiei, comunicarea cu scoala, asteptarile br precum si zonele sau 
subiectele care genereaza conflicte. De asemenea, se vor stabili idei de proiecte pe care parintii be vor realiza cu 
copiii br pana la finalul programului. Aceste date se vor inregistra in fisa personala a fiecarei familii pentru a be 
monitoriza nivelul, progresul si ritmul de achizitie al unor deprinderi astfel incat programul sa poata fi 
particularizat. In cadrul fiecarei intalniri, se va aloca un timp pentru discutii care sunt prioritare pentru 
participant Si pentru a cere un feedback constant despre schimbarile care au bc in familii pe masura ce fiecare 
tematica se dezbate. 

In realizarea programului taberei se va tine cont de urmãtoarele aspecte: 

a) Exista 3 tipuri de programe care yin in sprijinul parintilor aflati in situatii de criza, dar si pentru a preveni 
aceste situatii: 

- Programme de informare: se transmit parintibor informatii relevante privind educatia, forrnarea, sanatatea, 
ingrijirea copiibor, petrecerea timpului liber, orientarea scolara si profesionala, cunoasterea copilului. 
- Programe de sustinere:actiuni de orientare si consiliere pentru parinti, individual sau pe grupuri mici de 
interese. 
- Programe de formare: vizeaza educatia parintibor, dezvoltarea atitudinibor si practicilor parentale, a 
responsabilitatii, tehnici de autocunoastere si cunoastere,comunicare, luarea deciziibor, managementul timpului 
si al resursebor, gestionare deconflicte. 

b) Obiectivele programului "ProFamilia" sunt: 
- Insusirea unor abilitati de baza de care parintii au nevoie pentru a influenta pozitiv comportamentului copiibor; 
- Consolidarea re!atiei parinte-copil (sa acorde feedback pozitiv, sa fie buni ascultatori, sa dezvolte atitudini de 
caldura, afectiune, raspuns imediat la nevoile copilului, disponibilitate de a raspunde la intrebarile acestuia etc); 
- Dezvo!tarea sentimentului de valorizare, atat in cazul parintibor, cat si a! copiibor; 
- Constientizarea competentelor si calitatibor; 
- Sprijinirea copilului in formarea unor idealuri congruente cu intereselesale; 
- Tratarea copilului ca si persoana unica, speciala,distincta; 
- Descoperirea unor modalitati eficiente de petrecere a timpuluiliber; 
-Descoperirea unor strategii de a face fata unor situatiidificile; 
- Prevenirea unor atitudini si reactii negative in comportamentul parintibor fata de copii; 
- Prevenirea unor grave probleme de educatie. 
- Incuraj area parintibor care au CO11 cu cerinte special de educatie(CES); 
- Insusirea unor comportamente suportive in cazul in care se confrunta cu copii cu CBS; 
- Acceptarea diversitatii; 
- Educarea parintibor pentru a apela la serviciile Suport oferite de scoalasi comunitate; 
- Asumarea de catre parinti a responsabilitatibor si practicarea voluntariatului; 

V. SPECIFICATII TEHNICE MIMME PENTRU SERVICIILE DE CONSILIERE 

• Incurajarea practicarii unui sport, inc!usiv insusirea unui stib de viata sanatos 
In cadrub activitatilor recreative, de socializare si de joc, copii Sunt incurajati sa se exprime Si se tine 

seama de nevoibe emotionale ale acestora. Activitatile recreative devin ebementub de recunoastere si apreciere a 
copilului. Pentru a asigura ebevului conditii optime de a se afirma individual si in grup, unebe activitati se 
organizeaza sub forma de concursuri, jocuri pentru dezvo!tarea creativitatii, imaginatiei, exprimarii, pentru 
imbunatatirea vocabubarului, jocuri Sportive, jocuri pentru dezvobtarea simturibor, jocuri de indemanare, exercitii 
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de dictie. 
• 	Ofertantul va prezenta echipa de specialisti care vor organiza activitAtile de consultatä si orientare si 

atestatele acestora. 
• 	La finalul programului, elevii vor primi o mapã persona!izatä cu logo-ui proiectului, Cu: 

• Raport de evaluare privind nivelurile de dezvoltare a principalelor aptitudini cognitive; 
• Raport privind intergrarea, interactiunea si adaptarea la mediu si grUp pe baza griiei de observatie 

completata individual de fiecare specialist pe activitate; 

• Un kit ce va cuprinde o mapã cu materiale informative, cAri (pe categorii de vârste), Cd- un, etc 
• Poze haioase si multe amintiri; 

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, precum si transportul pe toata perioada de 
desfasurare a taberei, cu mijloace de transport care sa indeplineasca toate conditiile legale in vigoare. 
Capacitatea mijlocului de transport trebuie sa fie de minim 20 de persoane si sa aiba in dotare aer conditionat 
functional pe intreaga durata a deplasarii. 

VII. ALTE CONDIJIL 

a) Ofertantul acordä beneficiaruiui pe Intreaga duratä a prestãrii serviciilor asistenta tehnicä necesarA pentru 
functionarea iocatiei  la parametrii calitativi i cantitativi maximi. Pe toata durata de desfasurare a taberelor 
se va sigura prezenta neintrerupta a unui reprezentant al ofertantului pentru a rezolva once situatie care ar 
putea aparea. Toate obligatiile ofertantuiui in raport cu detinatorul/proprietarul taberei se va realiza de catre 
reprezentantul acestuia, prezent in tabara. 

b) Ofertantul trebuie sa demonstreze ca Iocatiile de prestare a serviciilor detin: 
1. Autozitie de Certificare a Conformitatii normelor igienico sanitare, emisa de Directia de Sanatate 

Publica, conform legislatiei in vigoare, copie conform cu originalul 
2. Autorizatia sanitar-veterinara eliberata conform legisl4iei in vigoare, de catre Directia Sanitar 

Veterinara pentru Sigurai4a Alimentelor, in copie conform cu originalul 
3. Certificatul de clasificare a spatiului de alimentatie, in copie conform cu originalul 
4. Documente din care sa reiasa autorizarea turistica a iocatiei. 
5. Copii conforme cu originalul ale certificatuiui de transport in cont propriu sau ale Iicentei de transport 

(in cazul in care serviciile de transport sunt efectuate de un alt operator economic). 
Forta majorã apArA de räspundere partea care o invocä In conditiile legii. Eventualele litigii Intre pàriie 

contractului vor fi solutionate pe cale amiabilA, In caz contrar, partea interesatA instantei  competente pentru ' 
solutionare. 

VIII. MODUL DE PREZENTARE AL PR0PUNE1UI TEHNICE 

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 specificatiiie tehnice, prin care ofertantul va demonstra corespondenta 
propunerii tehnice cu specificatiiie respective. 
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 51 CU mentinerea ofertei 
financiare. 

IX. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII FINANCIARA 

Propunerea financiara se va exprima in lei si se va transmite pana la data si ora limita de depunere a 
ofertelor. 

PRIMRIAMUNICJPIULU TECUCI 



Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in 
relatia contractuala cu autoritatea contractanta ii reprezinta formularul de oferta. 

Oferta financiara va fi facuta pentru intreaga cantitate contractata. Oferta are caracter ferm si 
obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate Si trebuie sa fie semnata pe 
propria raspundere de catre ofertant sau de catre persoana legal imputernicita de catre acesta. Ofertantul 
trebuie sa prezinte Formularul de oferta in conformitate cu Formularul 1, prezentat in cadrul fisierului 
„Formulare". 

In elaborarea propunerii financiare, ofertantul va trebui sá evidentieze valoarea cheltuielilor 
necesare pentru executarea serviciilor defalcate pe activitati (cazare Si mese, transportul pe toata 
perioada de desfasurare a taberei, precum Si de la sediul AC la locatia taberei Si inapoi, traineri specializati 
care sa asigure desfasurarea activitatii zilnice, materialele necesare desfasurarii activitatilor i a materialelor 
cu care vor fi dotati copii, excursii, etc) asa cum sunt ele specificate in Caietul de sarcini Si in modul de 
prezentare a propunerii tehnice. 

Propunerea financiara va cuprinde PRETUL TOTAL AL OFERTEI, in lei fara TVA. 

X. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 

1. Operatorii economici au obligatia de a transmite oferta pana la data Si ora limita de depunere a ofertelor 
prevazute in Fisa de date. 
2. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata durata de valabilitate a 
acesteia prevazuta in documentatia de atribuire Si asumata de ofertant. 
3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului economic 
care transmite respectiva oferta, cf. art. 125 din HG 395/2016. 
4. Impreuna cu propunerea tehnica Si propunerea financiara Si documentele de eligibilitate se vor mai depune 
Si urmatoarele documente: 
- dovada privind constituirea garantiei de participare; 
- imputernicire legala — semnata de catre administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal 
echivalent, in cazul in care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul/ reprezentantul legal al 
firmei (original). Prin imputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul in procedura 
pentru atribuirea contractului (Formularul 11). Imputernicirea va fi insotita de o copie a cartii de identitate a 
persoanei imputernicite 
5. Toate documentele depuse vor fi semnate. 
6. Data limita  pentru depunerea ofertei: conform anuntului publicitar. 
7. Deschiderea ofertei  va avea loc in data de: conform anuntului publicitar. 
8. Lipsa oricarui document sau depunerea lui intr-o alta forma decat cea solicitata prin documentatia de 
atribuire va duce la respingerea ofertei ca find inacceptabila, conform art.137 din HG nr.395/2016. 
Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 
9. Limba de redactare a ofertei este limba romana. 

XI. CRITERIUL DE ATMBUIRE 

Criteriul de atribuire a contractului de servicii de tabere si servicii de transport aferente este Cel mai 
bun raport calitate/pret In situatia in care exista doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi 
egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin postarea unei clarificari in vederea departajarii 
ofertelor. 
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