Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”
Axa prioritară 3: „Locuri de muncă pentru toți”
Obiectivul specific 3.1: „Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani),
persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație”
Obiectivul specific 3.2: „Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma”
Obiectivul specific 3.3: „Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență”
Obiectivul specific 3.4: „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal
și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi,
persoanelor cu nivel redus de educație”
Obiectivul specific 3.5: „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal
și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma”
Obiectivul specific 3.6: „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal
și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență”
Titlul proiectului: „Susținerea îmbunătățirii nivelului de competențe și de calificare a șomerilor, a persoanelor inactive, a persoanelor de etnie romă
și a persoanelor din mediul rural, din Regiunea București-Ilfov, prin facilitarea participării acestora la activități și măsuri integrate, inovatoare și
personalizate, în vederea facilitarii si inserției pe piața muncii – “FORMARE, CERTIFICARE SI OCUPARE (MORE)””
Număr de identificare al contractului: POCU/299/3/14/120760

II CAIET DE SARCINI

Serviciul consta in furnizarea serviciului de catering, prin care se va asigura un minim de
hidratare si hrana pentru participantii la cursurile de formare profesionala de calificare, ce vor avea
loc conform datelor obtinute din implementarea proiectului, precum si a realitatii pana in momentul
de fata a implementarii proiectului, in Regiunea Bucuresti-Ilfov, in unul sau in mai multe localitati
din regiunea mentionata mai sus.
Prestatorul isi asuma posibilitatea ca datele din implementarea proiectului sa fie modificate,
in sensul schimbarii locatiilor de furnizare a serviciilor de catering, la nivelul regiunii de mai sus, in
functie de disponibilitatea grupului tinta si in sensul livrarii in alte localitati, decat cele previzionate
initial, dar doar in localitatile care care compun regiunea mentionata mai sus. Serviciile se vor presta
in cadrul proiectului „Susținerea îmbunătățirii nivelului de competențe și de calificare a
șomerilor, a persoanelor inactive, a persoanelor de etnie romă și a persoanelor din mediul rural,
din Regiunea București-Ilfov, prin facilitarea participării acestora la activități și măsuri
integrate, inovatoare și personalizate, în vederea facilitarii si inserției pe piața muncii –
“FORMARE, CERTIFICARE SI OCUPARE (MORE)””, Cod proiect: 120760.
În vederea îndeplinirii acțiunilor menite să conducă la atingerea obiectivelor asumate prin
proiect, respectiv formarea, calificarea si specializarea persoanelor, este necesară achiziţia serviciilor
specializate de catering pentru participanţii din grupul ţintă în actiunile de formare profesionala, atat
la cursurile de calificare, cat si la cursurile de specializare.
Intrucat grupul tinta al proiectului va fi identificat pe tot parcursul proiectului nu se
poate aprecia cu exactitate din ce localitati vor fi toti membrii grupului tinta si prin urmare in
acest moment nu se pot stabili cu exactitate locatiile de desfasurare a cursurilor, respectiv

locatiile de livrare a serviciilor de catering pentru participanti, acestea putand fi modificate in
cursul derularii contractului.
Se doreste achizitia a 20.800 de pachete de hidratare si hrana, in perioada Martie 2019–
August 2019, repartizate astfel:


Se va asigura pentru 342 de persoane participante la cursurile de formare de calificare

(durata totala a cursurilor de calificare este de 360 de ore, care au o durata de aproximativ 6 ore
/ zi, in fiecare zi, cate un pachet de hidratare si hrana pe durata desfasurarii acestor cursuri,
pentru o perioada de aproximativ 60 zile. (total portii: 20.520)
Cele 342 de persoane participante la cursurile de formare profesionala de calificare ((durata
totala a cursurilor de calificare este de 360 de ore), vor fi distribuite in grupe de cate maxim 28
de persoane, ceea ce inseamna aproximativ 13 grupe, in raza Regiunii Bucuresti-Ilfov, in una sau
in mai multe localitati din regiunea mentionata.


Se va asigura pentru 28 de persoane participante la cursul de formare de specializare

(durata totala a cursului de specializare este de 60 de ore, care are o durata de aproximativ 6 ore
/ zi, in fiecare zi, cate un pachet de hidratare si hrana pe durata desfasurarii acestui curs, pentru
o perioada de aproximativ 10 zile. (total portii: 280).
Cele 28 de persoane participante la cursul de formare profesionala de specializare ((durata
totala a cursului de specializare este de 60 de ore, distribuite in grupe de cate maxim 28 de
persoane, ceea ce inseamna o grupa de cate 28 de participanti, in raza Regiunii Bucuresti-Ilfov,
in una sau in mai multe localitati din regiunea mentionata.


In cazul in care cursurile de formare de specializare vor avea o durata mai mare de 6 ore

/zi, totalizand astfel un numar mai mic decat cele 60/10 zile de desfasurare a cursului de formare
de specializare, prestatorul va asigura suplimentarea pachetelor pe zi de hidratare si hrana, direct
proportional cu numarul de portii aferente diferentei dintre numarul de 60/10 zile de desfasurare
a cursului si noul numar de zile de desfasurare a cursului. In acest sens inainte de inceputul
fiecarui curs autoritatea contractanta va transmite prestatorului graficul de prestare a serviciilor
in care va indica si adresa de livrare.

SPECIFICATII TEHNICE:
1.

Perioada estimativa a desfasurarii cursurilor va fi: Martie 2019– August 2019, in

zilele de luni-vineri sau vineri-duminica, ea variind in implementare, in functie de realitatea
rezultata in urma implementarii proiectului, la indicatiile Reprezentantului achizitorului.
2.
•

Pachetul de hidratare si hrana va contine minim:

1 buc x Sandwich compus din :

I.Carne( piept de pui, snitel pui sau porc, pastrama vita, jambon porc, salam de Sibiu)- min. 140
gr.;
II. Legume proaspete si/sau Lactate – min. 90 gr. astfel: Sandwich-urile cu piept de pui, snitel pui
sau porc, pastrama vita si salam de Sibiu vor contine obligatoriu si lactate min 10 gr., iar
Sandwich-urile cu Ton nu este obligatoriu a se prepara cu lactate.
III. Chiflă/bagheta/ciabatta/paine (minim 150 gr.).
•

Desert sub forma ambalata( briosa cu afine, chec cu cacao si nuci, negresa, amandina,

gogoasa cu ciocolata tip donuts)- 90gr.
•

1 buc x apa plata si /sau minerala – 0.50 litri.

•

1 buc x suc natural si/sau carbogazos (minim 0,5 litri);

Aceste gramaje reprezinta gramajele preparatelor finite.
In propunerea tehnica prestatorul va include 5 tipuri diferite de sandwich-uri dupa cum urmeaza
cu piept de pui, snitel pui sau porc, pastrama vita, peste Ton, salam de Sibiu si 5 tipuri diferite
de desert: briosa cu afine, chec cu cacao si nuci, negresa, amandina, gogoasa cu ciocolata tip
donuts. In fiecare a saptamanii zi se va servi cate un tip diverit de sandwich si desert, insotite de
apa plata/minerala si suc natural si/sau carbogazos.

NOTA:


Pachetele se vor servi în incinta spaţiilor de derulare a cursurilor de formare profesionala

de specializare, indicat de catre reprezentantul achizitorului.


Toate serviciile ofertate trebuie să includă și: preparare și/sau achiziție produse, transport

hrană, manipulare, livrare, servire, consumabile, șervețele, ambalaje;


Prestatorul va asigura la cerere probe pentru analiza alimentelor, conform legislaţiei în

vigoare;


In cazul în care vor aparea modificări în calendarul furnizarii serviciilor de catering,

respectiv modificari cu privire la data, numărul de persoane pentru care se vor presta servicii de
catering și locația de livrare, acestea vor fi anuntate cu minim 12 ore înaintea datei prestării
serviciilor, fără ca aceste modificări să atragă penalizări sau obligația beneficiarului de a plăti
mai multe pachete decat au fost efectiv utilizate de către beneficiar.
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