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 stagiul de practica in cadrul proiectului „Stagii de practica in sectorul agricol” Cod
proiect: 109308.
În vederea îndeplinirii acțiunilor menite să conducă la atingerea obiectivelor asumate prin proiect este
necesară achiziţia serviciilor specializate de catering pentru participanţii din grupul ţintă la stagiile de practica.
Locul de desfăşurare astagiilor de practică, respectiv locul de livrare a serviciilor de catering –
Judetele: Giurgiu, Călărași, Buzău și Municipiu București.
Intrucat în acest moment nu se pot stabili cu exactitate locatiile de desfasurare a stagiilor de
practică, respectiv locatiile de livrare a serviciilor de catering pentru participanti, acestea putand fi
modificate in cursul derularii contractului. Derularea serviciilor se va face numai dupa semnarea contractului
si transmiterea comenzilor.
Se doreste achizitia a maxim 15.000 de pachete de hidratare si hrana, in perioada aprilie 2019 – iunie
2020.
Se va asigura pentru 250 de participanti care efectueaza 180 ora de practica, astfel: 120 ore practica la
parteneri din sectorul agricol si inca 60 ore practica in intreprinderi simulate, respectiv 3 ore/zi timp 60 de zile.
In cazul in care stagiile de practica vor avea o durata mai mare de 3 ore / zi, de 6 sau 9 ore/zi, prestatorul
va asigura suplimentarea pachetelor de hidratare si hrana pe zi/persoana, la 2 respectiv 3.
Fiecare din cei 250 de participanti membri ai grupului tinta vor primi pe toata durata participarii la stagiile
de practica de 180 de ore (3 ore/zi timp 60 de zile) la partenerii din mediul privat/in cadrul intreprinderilor
simulate, hrana sub forma unui sandwich, apa si desert.

Perioada desfasurarii stagiilor de practica va fi: aprilie 2019- iunie 2020, in zilele de luni-vineri sau vineriduminica.
Pachetul de hidratare si hrana va contine
•

1 buc x Sandwich compus din :
- carne si produse lactate (minim 80 gr.)
- legume (minim 25 gr.)
-chiflă/bagheta/ciabatta (minim 70 gr.)
*Nota: Oferta va include cel putin 5 tipuri de sandwich-uri. De asemenea, vor fi menționate în
ofertă ingredientele și gramajul acestora.

•

2. Desert de diferite sortimente (prajitura / chec / etc., oferit sub forma ambalata), in functie de alegerea

furnizorului – minim 30gr.
•

3. 1 buc x apa plata /sau minerala – 0.50 litri.

Aceste gramaje reprezinta gramajele preparatelor finite.
In propunerea tehnica prestatorul va include minim 5 tipuri diferite de sandwich si 5 tipuri diferite de desert
conform gramajelor si produselor sus mentionate.
NOTA:
o Pachetele se vor servi în incinta spaţiului de derulare a stagiilor de practică
o Toate serviciile ofertate trebuie să includă transport hrană, manipulare, livrare, servire, consumabile,
șervețele, ambalaje pentru fiecare persoană (la fiecare masă / servire).
o Prestatorul trebuie sa asigure conditiile igienico-sanitare prevazute de actele normative in vigoare
pentru depozitarea si pastrarea produselor alimentare preparate .Prestatorul va asigura la solicitarea
beneficiarului probe pentru analiza alimentelor, conform legislaţiei în vigoare.Toate alimentele care sunt
depozitate,impachetate,manipulate si transportate,vor fi protejate impotriva oricaror contaminari probabile ce
va face alimentele improprii consumului uman. Ambalajele,etichetele si codurile de bare nu trebuie sa fie
deteriorate,rupte sau cu sigiliile rupte.
o In cazul in care se vor constata abateri care pot conduce la consecinte grave la starea de sanatate a
beneficiarilor, personalul de specialitate si/sau coordonatorul proiectului vor avea dreptul sa sisteze
distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat sa inlocuiasca alimentele neconforme , fara sa pretinda plati
suplimentare pentru aceasta, in termen de maxim 2(doua) ore de la primirea notificarii. Daca deficientele
constatate nu sunt remediate in termeul stabilit,se va putea declansa procedura de reziliere a contractului cu
toate consecintele ce decurg din acesta.
o Numarul pachetelor de hidratare si hrana este unul fix, fiind asumat in cadrul proiectului, cerinta ce
se doreste asumata si de catre prestatorul de servicii .
o Prestatorul isi asuma posibilitatea ca datele din implementarea proiectului sa fie modificate,aceste
modificari vor fi anuntate
Durata contractului : Servicii catering pentru grupul tinta participant la stagiile de practica este aprilie
2019-iunie 2020.
Termenul de plata pentru prestarea acestor servicii va fi de maxim 30 de zile de la prestarea servicilor pe
etape. Facturarea se va face utilizand preturile din contract, direct proportional cu persoanele beneficiare de
servcii de catering, operatorul economic va trebui să aibă cont deschis la Trezoreria Statului în raza căruia este
înregistrat fiscal, conform art. 5, alin. (1) din OUG ref. nr. 146/2002. Pe factura se va specifica ID-ul de proiect
si numarul contractului de prestari de servicii incheiat intre achizitor si prestator. Livrarea se va face pe baza de
comanda/ grafic de prestare a serviciilor.

Intocmit,
Gidea Mihai

