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PROGIiAA UL OPERATTONAL CAPTTAL UMAN 2O14-2O2O
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali 9i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunit5li marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
ti excluziune sociale, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PRO€OMUNITATE - lnterven$ii integrate la nivelul comunitS+ii marginalizate Vlad Jepeg,
pentru reducerea numHrului de persoane aflate in s5ricie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finanlare nr: POCUl2Ol4121102686
lnvestim in dezvoltare durabilS gi promovim egalitatea de Sansel

Aprobat,

r,

Nr. 82(6 I& :sJ 2.\-o-

CAIET DE SARCINI

pentru achizitia de:

Servicii de organizare targuri de joburi

Cod CPV -79952000-2 Servicii pentru evenimente

in cadrul proiectului "PROCOMUNITATE -lnterventii integrate la nivelul

comunit5tii marginalizate Vlad Jepeg, pentru reducerea numirului de persoane

aflate in sdrdcie gi pentru incluziunea lor social5" POCU 12014.21L02686.'
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OPERATTONAL CAP|TAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali 9i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunitSgi marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
ti excluziune socialS, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lnterven$ii integrate la nivelul comunitifii marginalizate Vlad fepeg,
pentru reducerea numlrului de persoane aflate in s5ricie ;i pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finantare nr:. POCU|2Ol4l21102686
lnvestim in dezvoltare durabilS ;i promov5m egalitatea de ganse!

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea

contractului de Servicii de organizare targuri de joburigi 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 considerare toate ofertele care indeplinesc

cel putin cerintele minime din acest caiet de sarcini.

Oferta care prezinta servicii inferioore celor prevazute in coietul de sarcini sau

care nu satisface cerintele caietului de sarcini va fi declarata oferto neconforma Si va fi
respinsa.

1. ]NFORMATIIGENERATE

1.1. Denumirea serviciului:
Servicii de organizare targuri de joburi

1.2. Autoritatea contractanta/Be neficiarul :

UAT Comuna Vlad Tepes, judetul Calarasi

1.3. Surse de finantare a proiectului:

Proiect finantat din Fondul Social European, in cadrul Programului Operational Capital

Uman 2OL4-2O20, Axa prioritara 4lncluziunea sociala si combaterea saraciei, domeniul major

de interventie 4.2 "Reducerea numarului de comunitati marginalizate(non-roma) aflate in
prag de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate" /buget local.

1.4 Date despre proiect

a) Denumire proiect:

"PROCOMUNITATE - lnterventii integrate la nivelul comunitdtii marginalizate Vlad

Tepeg, pentru reducerea numirului de persoane aflate in sdrdcie $i pentru incluziunea lor

socia l5- P OCU / 20 / 42/ tO2686" .
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea social5 gi combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunitlti marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
9i excluziune sociale, prin implementarea de m5suri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lnterventii integrate la nivelul comunitilii marginalizate Vlad Jepeg,
pentru reducerea numdrului de persoane aflate in s6ricie ti pentru incluziunea lor sociali"
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Contract de
lnvestim in

finangare nr: POCU I2Ol 41 21 102686
dezvoltare durabilS gi promovim egalitatea de ganse!

b) Perioada de lmplementare a proiectului: 36luni

c) Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului il reprezinta implementarea de masuri integrate, multi-

sectoriale, in comuna Vlad Tepes, judetul Calarasi, pentru reducerea numarului de persoane

aflate in saracie si pentru incluziunea lor sociala, insertia pe piata muncii si imbunatatirea

calitatii vietii.

Obiectivul general al proiectului va contribui la indeplinirea obiectivului major al

programului POCU "dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de

educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, cu precadere pentru tineri,

reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de

sanatate", precum si la realizarea obiectivului specific al apelului 4.2 - "Reducerea numarului de

persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (non

roma), prin implementarea de masuri integrate".

d) Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

L. Cresterea accesului si participarii la educatie (ante-prescolara, prescolara,

invatam6nt primar si secundar, a doua sansa, scoala dupa scoala) a 560 membri ai

comunitatii 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 Vlad Tepes, prin programe inovative de formare, de consiliere, orientare, mediere si

integrare pe piata muncii si prin programe de antreprenoriat, inclusiv a ocuparii pe cont

propriu, pentru 307 persoane.

3. lnfiintarea Centrului Multifunctional de Asistenta lntegrata (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

ffi
Prlmlr!.

Comun.l Vlad Trpot

Suala Qtwtiala



/J
UNIUNEA €UROPEANA

h.ttudnbsrMtur.b
&-2@

PROGRAMUL OPERATTONAL CAP|TAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lnctuziunea socialS 9i combaterea sir;ciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunititi marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
ti excluziune socialS, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lnterventii integrate la nivelul comunitetii marginalizate Vlad Jepeg,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finantare nr: POCUl20l4121102686
lnvestim in dezvoltare durabilS 9i promovim egatitatea de Sansel

set de servicii integrate medicale si sociale, de promovare a egalitatii de sanse si de

combatere a discriminarii in cadrul comunitatii marginalizate (non-roma), egalitatii de sanse

si de combatere a discriminarii in cadrul comunitatii marginalizate (non-roma), pe perioada

derularii proiectului, precum si dupa finalizarea acestuia.

4. Cresterea gradului de siguranta a 50 familii ce fac parte din comunitatea

marginalizata (non-rome) Vlad Tepes, prin imbunatatirea conditiilor de locuire precum si

asigurarea de asistenta juridica (acolo unde este cazul) pentru reglementarea actelor de

identitate si/sau proprietate.

5. ldentificarea, dezvoltarea si consolidarea de parteneriate in vederea rezolvarii,

prin metode innovative sustinute de resurse locale, a problemelor comunitatii, inclusive

integrarea cu alte initiative locale/comunitare, precum si implicarea activa/voluntara a

membrilor comunitatii pentru implementarea bunelor practici introduse in proiect.

e) Grupultinta al proiectului

Grupul tinta vizat de proiect, si care face obiectul prezentului caiet de sarcini, se afla in
comunitatea marginalizata Vlad Tepes, judetul Calarasi, delimitata prin analiza comunitatii
realizata inainte de elaborarea proiectului.

Grupul tinta al proiectului este compus din urmatoarele categorii de persoane:

- Persoane aflate in risc de sdrdcie;

- Persoane care se confruntd cu o deprivare materiald severd;

- Persoane care trdiescfn gospoddrii cu o intensitate extrem de redusd a activitdlii.

Astfel, prin proiectul "PROCOMUNITATE - lnterventii integrate la nivelul comunitdtii
marginalizate Vlad Tepe$, pentru reducerea num;rului de persoane aflate in siricie gi pentru

incluziunea lor sociald" se propune implementarea de masuri integrate in domeniul educatiei,

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

comunitate saraca.

Comun.l Vlad T.p.t
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PROGRAMUL OPERATTONAL CAP|TAL UMAN 2O14-2OZO
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali 9i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunititi marginalizate (non-romd) aflate in risc de siricie
gi exctuziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii integrate la nivelul comunititii marginalizate Vlad Jepeg,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie 

'i 
pentru incluziunea lor social5"

Contract de finanlare nr: POCUl2Ol4l21102686
lnvestim in dezvoltare durabili 5i promovim egalitatea de ganset

2. OBIECTUT CONTRACTUTUI DE ACHIZITIE

Obiectul contractului il reprezinta achizitionarea serviciilor de organizare a 3 targuri de

joburi in cadrul proiectului "PROCOMUNITATE - lnterventii integrate la nivelul comunit5tii
marginalizate Vlad Tepe5, pentru reducerea numdrului de persoane aflate in sdrdcie $i pentru

i ncl uzi u n ea I or socia I 5- P OCU / 20 / 42/ 102686" .

3. DESFASURAREA TARGURILOR DE JOBURI SIATRIBUTIILE PRESTATORUTUI

Targul de joburi este un eveniment de recrutare adresat celor care doresc sa isi gaseasca

un loc de munca sau sa isi schimbe locul de munca.
Se vor organiza 3 (trei) targuri de joburi in comuna Vlad Tepes, judetul Calarasi, in trei

zile diferite, pentru un numar total de aproximativ 196 persoane (aproximativ 65 pe participanti
per targ), persoane care au beneficiat de primele doua etape ale serviciilor de mediere, cu
preponderenfd persoane care doresc sa se plaseze pe piata muncii, dar si persoane care detin
un loc de munca si au ca obiectiv reconversia profesionala, targurile avand ca scop punerea in
legatura a angajatorilor cu aceste persoane.

ln cadrul acestor targuri de joburi li se va oferi posibilitatea persoanelor aflate in
cautarea unui loc de munca de a se informa, de a afla cat mai multe detalii despre fiecare
operator economicfirma in parte, despre locurile de munca disponibile, de a depune un CV si

chiar de a sustine un interviu de angajare.
Operatorii economici care vor angaja dintre persoanele beneficiare de mediere pe piata

muncii/participante la targurile de joburi, vor putea beneficia de subventie lunara pana la data
de finalizare a proiectului, respectiv 3L octombrie 2020.

Atributiile principale ale prestatorului pentru organizarea celor 3 targuri de joburi

constau in:

L. Dotarea spataului in vederea desfasurarii in bune conditii a targurilor, spatiu care sa

intruneasca urmatoarele cerinte si conditii:

- traseul de la intrare pana la sala evenimentului va fi marcat cu indicatoare de traseu

(acolo unde este cazul);

ln.kumnl. $dcbr.b
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Axa prioritari 4: lncluziunea socialS ti combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunitlti marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
gi excluziune sociale, pr,n implementarea de m5suri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lnterven$ii integrate la nivelul comunitelii marginalizate Vlad fepeg,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finanjare nr: POCUl2Ol4121102686
lnyestim in dezvoltare durabili gi promovim egalitatea de ganset

- va fi asigurat un spatiu de receptie in proximitatea salii evenimentului, pentru primirea

si in registrarea pa rticipa ntilor, distri bu irea materialelor;

- sala va fi aranjata cu materialele de promovare a evenimentului;

- se vor asigura standuri pentru angajatorii prezenti;

- se vor asigura minimum un videoproiector, un ecran de proiectrie si un laptop, cabluri,

prize pentru laptop si conectarea la curentul electric a echipamantului audio-video;

- se va asigur asistente tehnici 9i logistico-organizatoricd pe toati durata Si la localia de

desfSgurare a targurilor.

Nota: Locatia va fi pusa la dispozitie de catre Autoritatea contractanta.

2. Se va asigura de prezenta la fiecare targ de joburi a minimum 15 angajatori de la nivel

localfiudetean/national cu experienta in domenii variate de activitate.

3. Se va asigura de prezenta unui reprezentant din partea AJOFM Calarasi.

4. Se vor asigura servicii de catering de tip "coffe break" pentru toti participantii la

targurile de joburi. Se vor asigura pentru participantii la eveniment, in conditii adecvate,

urmatoarele: cafea/ceai, apd plat6, apd mineral5, sucuri, patiserie dulce si sarata. Furnizorul va

asigura tot echipamentul 9i suportul logistic necesare serviciului de catering (vesel5, fele de

mas5, termos etc.).

5. Se va ocupa de intocmirea si completarea listelor de prezenta atat pentru grupul tinta

prezent cat si pentru ceilalti participanti (angajatori/invitati).

5. Luand in considerare evolutia pandemiei de coronavirus COVID-19, Prestatorul trebuie

sa se asigure ca vor fi respectate toate masurile de igiena si siguranta impuse de normele

legislative in vigoare la momentul organizarii targurilor de joburi (asigurarea de masti,

dezinfecanti, distantare sociala etc.).

&.2@
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PROGRAMUL OPERATTONAL CAPTTAL UMAN 2014-2020
Axa prioritari 4: lncluziunea sociali ;i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunit;ti marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
gi excluziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii integrate la nivelul comunitdlii marginalizate Vlad Tepel,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie ;i pentru incluziunea lor sociali"
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Contract de
lnvestim in

finangare nr : POCU I 20/ 41 21 102686
dezvoltare durabili 5i promovim egalitatea de ganse!

7. Alte obligatii ale Prestatorului:

- va asigura, in colaborare cu expertul de implementare al activitatii 2. ,,SPRIJlN PENTRU

ACCESUL SI/SAU MENTINEREA PE PIATA MUNCll" si cu expertul PR al proiectului

,,PROCOMUNITATE", identitatea vizuala a proiectului pentru toate livrabilele, acestea respectand

instructiunile privind identitatea viziuala comunicate de catre AMPOCU (Autoritatea de

Management pentru programul Operational Capital Uman);

- va realiza materiale foto/video, instantanee cu activitatea participantilor, in timpul derulSrii

targurilor de joburi;

- va informa urgent beneficiarul de orice evenimente care ar duce la intarzierea prestarii la

timp si cu eficienta a sarcinilor sale;

- va suporta orice alte cheltuieli legate de activitatea Prestatorului.
- va transmite catre Autoritatea Contractanta documente/livrabilele care atesta prestarea

serviciilor;

- orice alte obligatii stipulate in celelalte capitole ale prezentului caiet de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE SI FINANCIARE

4.1 Cerinte minime de calificare pentru ofertanti

Ofertantii vor prezenta Certificatul constatator, in copie lizibilS, semnat "conform cu
originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe l6ngd Tribunalul Teritorialin raza cSruia
ofertantuligi are sediul social, din care trebuie si reiasd c5:

informatiile sunt reale/valabile la data limitS de depunere a ofertei;
codul CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului are
corespondentd cu obiectul contractului, respectiv codul 8230 - Activitdti de organizare a
expozitiilor, t6rgurilor.

ffi
comun.l vldT.p.t
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Axa prioritari 4: lncluziunea sociali gi combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comuniteti marginalizate (non-romi) aflate in risc de sAricie
gi excluziune sociale, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlli integrate la nivelul comunit5lii marginalizate Vlad fepeg,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in siricie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finangare nr: POCUl2Ol4121102686
lnvestim in dezvoltare durabili gi promovim egalitatea de ganse!

4.2. Experti

Pentru efectuarea gi ducerea la bun sfargit a serviciilor, Ofertantul va include in

Propunerea tehnica lista cu expertii ce raspund de realizarea efectiva a proceselor de executie

aferente implementarii contractului.

Se solicita, prin prezentul Caiet de sarcini, minimum 1 (unu) Expert coordonare

eveniment, ofertantii putand pune la dispozitie si resursa umana auxiliara care sa asiste

Expertul coordonare eveniment, insa nu reprezinta o obligatie.

Expertii implicati in derularea contractului vor indeplini conditiile minime de calificare

descrise mai jos, calitatea personalului avand un impact semnificativ asupra calitatii executarii

contractului.

Expert coordonare eveniment

Cerinte minimale:

.!. Studii superioare finalizate cu diploma de licenfi;
* Experienta generala in munca - minimum 5 ani;

* Experienta specifica demonstrata prin participarea in cel putin un

proiect/colaborare/contract la nivelul caruia sa aiba responsabilitati in prestarea de

servicii de mediere pe piata muncii.

t. Experienta specifica demonstrata prin participarea in cel putin un

proiect/colaborare/contract la nivelul caruia sa aiba responsabilitati de coordonare in

domeniul prestarilor de servicii.

Responsabilitoti

F Asigura organizarea si coordonarea evenimentului, intocmirea tuturor livrabilelor, in
conformitate cu cerintele contractului;

> Tine legatura cu reprezentantii Autoritatii contractante.

ln.tumnbgl@br.t.
M.2ON
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Axa prioritari 4: lncluziunea socialS 9i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comunitifi marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
ti excluziune socialS, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervengii integrate la nivelul comunitdtii marginalizate Vlad Jepeg,
pentru reducerea numirului de persoane aflate in s6ricie ;i pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finanlare n : POCUl2Ol4l2l1O2686
lnvestim in dezvoltare durabilS 9i promovdm egalitatea de lanse!

Pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minimale in cazul resursei umane, Ofertantul

va atasa ofertei tehnice urmatoarele documente:
- C.V. Europass, aferent fiecarui expert propus, semnat de catre fiecare titular si datat,

care sa ateste indeplinirea cerintelor solicitate de Autoritatea Contractanta;

- Diplome de studii si certificari;

- Documente justificative: contracte de munca/adeverinte/fise de post/recomandari/orice

alt document relevant care demonstreaza experienta specifica solicitata.

ln cazul in care sunt propusi experti care nu sunt angajati ai Ofertantului, pentru fiecare

astfel de specialist se va complete de catre titular, se va semna si se va prezenta Declaratie de

disponibilitate.

4.3 Suplimentare resurse umane

Daca pe parcursul implementarii, Ofertantul sau Autoritatea Contractanta constata

necesitatea de suplimentare a resurselor umane pentru realizarea in bune conditii a activitatilor

asumate, Ofertantul va pune la dispozitie experti suplimentari (cheie gi non-cheie) fata de cei

inclugi in oferta initiala. ln cazul in care din motive obiective, anumite activitati vor trebui
implementate intr-o perioada mai scurta dec6t cea specificata initial, iar aceasta modificare va

presupune implicarea mai multor experti cu acelagi profil, Ofertantul declarat c6gtigator igi

asuma sa propuna Autoritatii Contractante resurse umane suplimentare (care sa corespunda

cerintelor minimale aferente respectivului profil) gi, ulterior, sa puna la dispozitie expertii

acceptati de UAT Comuna VLAD TEPES, in urma verificarii indeplinirii conditiilor. Verificarea va

consta in prezentarea CV-urilor gi validarea continutului prin prezentarea de catre Ofertantul

declarat c6gtigator a documentelor justificative. Orice resursa suplimentara alocata va fi inclusa

in pretul ofertat prin oferta financiara, pretul contractului fiind ferm gi neputand fi ajustat pe

intreaga durata de derulare a acestuia.

h.t!tu.bgrMb..r.
M.M
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PROGRAMUL OPERATIONAL CAPTTAL UMAN 2O14-2O2O
Axa prioritari 4: lncluziunea socialS gi combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comuniteti marginalizate (non-romi) aflate in risc de serAcie
$i exctuziune sociale, prin implementarea de mesuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lnterveniii integrate la nivelul comunit;tii marginalizate Vlad fepe9,
pentru reducerea numerului de persoane aflate in siricie 9i pentru incluziunea lor sociali"
Contract de finangare nr: POCUI2O/4121102686
lnvestim in dezvoltare durabilS 9i promovim egalitatea de ganse!

5. MODUL DE INTOCMIRE SI PREZENTARE A OFERTEI

5.1 Propunerea tehnica (oferta tehnica)

ln cadrul ofertei tehnice, Ofertantul va prezenta aspectele considerate ca fiind esentiale

pentru obtinerea rezultatelor asteptate ale contractului si atingerea obiectivelor acestuia,

insotite de comentarii relevante ceea ce va arata modul in care Ofertantul intelege obiectivele

proiectului. Ofertantul dovedeste ca a inteles contextul, obiectivele si rezultatele proiectului

prin descrierea lor in detaliu, in concordanta cu Caietul de Sarcini.

Oferta tehnica va fi elaborata cu respectarea structurii Caietului de Sarcini.

Ofertele care se vor limitd Ia a confirma faptul cd se vor prestc, toate activitatile
solicitdte, fara so prezinte concret modul in care vor realizc, ocest lucru, vor fi considerdte

neconforme.

Pe langa cele amintite mai sus in prezentul caiet de sarcini, se vor mai regasi in propunerea
tehnica urmatoarele documente

{r Graficul de derulare a serviciilor;

"L Personalul propus pentru indeplinirea contractului; definirea atributiilor si responsabilitatilor
expertilor propusi;

* Metodologia de implementare a contractului (modul de desfasurare a celor 3 targuri de joburi);
r! Orice alte documente stipulate in prezentul Caiet de sarcini.

5.2 Propunerea financiara

Propunerea financiara se va exprima in lei si se va transmite pana la data si ora limita de

depunere a ofertelor. Propunerea financiara va prezenta pretul total al ofertei. Pretul de

achizitie, in lei, a serviciului este ferm pe toata durata contractului.

ln pretul total ofertat, Operatorul economic va include toate cheltuielile ocazionate de

organizarea siderularea celor 3 targuride joburi, firS a fi necesard evidenlierea separatd a unor

ffi
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cheltuieli precum: asigurarea cazetii, serviciilor de catering, diurnelor gi transportului pentru
personalul sdu; cheltuieli de relocare, asigurdri de sdnitate, dupd caz; cheltuieli de comunicare;

servicii de secretariat; costurile cu salariile experlilor sdi; orice alte cheltuieli legate de

activitatea ofertantului in derularea contractului, acolo unde este cazul.

5.3 Modul de prezentare a ofertei

Oferta (tehnica, financiara si documentele privind conditiile de participare) va fi depusa

in plic sigilat la sediul Primariei Vlad Tepes, jud. Calarasi, pana la data si ora indicate in anuntul
de participare, avand inscris si numele/denumirea, adresa completa a ofertantului precum si

denumirea serviciilor pentru care se depune oferta.

6. RAPORTAREA, RECEPTIA St MODAUTATT DE ptATA

6.1 CERINTE PRIVIND RAPORTAREA

Ofertantul declarat c6gtigdtor este responsabil de elaborarea gi transmiterea
urmAtorului raport cdtre Autoritatea ContractantS:

' Raport final cu privire la implementarea contractului. Acest raport trebuie sd descrie

intreg procesul de implementare a contractuluigiva inlesni evaluarea rezultatelor obtinute at6t
?n termeni calitativi, cat gi cantitativi, cuprinzand:

- Listele de prezenta a participantilor pentru fiecare targ de joburi;

- Materialele foto/video din timpul targurilor de joburi;

- Evaluarea succesului ;iconstr6ngerilor majore in implementarea contractului;
- Realizirilecontractului;

Rapoartul va fi transmis, atat in format electronic editabil, cat gi pe h6rtie. Aprobarea

raportului se face de cdtre un reprezentant al Autoritatii Contractante. Acesta va aproba

raportul sau va prezenta observatiile sale in termen de maximum 5 zile lucritoare de la data

depunerii acestuia. Prestatorul va modifica documentul pe baza observatiilor primite intr-un
termen de maximum 5 zile lucratoare. Rapoartele vor fi redactate in limba romana.

ln.lrum.nb stfttor.t.
M-46
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Autoritatea ContractantS poate cere Prestatorului s; elaboreze in decursul

implementdrii contractului si alte rapoarte, in mdsura in care acestea sunt legate de buna

desfSgurare a acestui contract.

6.2 Receptia serviciilor

Receptia cantitativa si calitativa a serviciilor va fi realizata de catre Autoritatea
Contractanta prin intermediul Comisiei de Receptie. ln baza raportului transmis de catre

Prestator, serviciile vor fi evaluate si aprobate de catre Autoritatea Contractanta.

6.3 Plata serviciilor

Plata serviciului se va face dupa prestarea serviciilor si aprobarea raportului final, in
baza facturii emise de prestator, insotita de procesul verbal de receptie, aprobat in baza ofertei
financiare si caietului de sarcini.

7. Criterii de evaluare

Criteriul de atribuire - "cel moi bun rdport calitate-pref' cu conditia indeplinirii cerinlelor
minime de calificare.

Propunerea financiard: 30 puncte

Propunered tehnicd: 70 puncte

Oferta care va fi declarati c6gtigStoare este oferta care obtine cel mai mare punctaj

total. Punctajul total oblinut de oferta n se calculeazd pe baza formulei:
Ptotal(n) = Pfinanciar (pret servicii de organizare targuri de joburi) + Ptehnic (servicii de

organizare targuri de joburi) .

Factori de evaluare

P2=7O puncte
L. Propunere financiara

ffi

2. Propunere tehnica
2.A Calificarea gi experienta personalului desemnat

Punctai maxim
PL=30 puncte

70%

Pondere
30%
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ln acest sens se va nominaliza clar in Oferta tehnica Expertul coordonare eveniment, se

va depune CV-ul, precum 5i documdntele suport (contracte de munca/recomandari/fise de

post/adeverinte/orice alt document justificativ) care sa demonstreze experienta specifica

solicitatd.

Descriere uiteriu:

Punctaiul maxim acordat pentru oferta tehnici (2.A) pentru serviciile de organizare

targuri de joburi este de 40 de puncte, repartizate in functie de urmdtorul factor:

hrhmnbgetor.b
N.AN

Punctajul acordat, pentru Expertul coordonore eveniment va fi urmStorul:

o responsabilitati de coordonare in domeniul prestarilor de servicii pentru

de contracte/colaborari de peste 10 - 40 puncte;

. responsabilitati de coordonare in domeniul prestarilor de servicii pentru

de contracte/colaborari cuprins intre 8-10- 30 puncte
o responsabilitati de coordonare in domeniul prestarilor de servicii pentru

de contracte/colaborari cuprins intre 5-7 - 20 puncte;
. responsabilitati de coordonare in domeniul prestarilor de servicii pentru

de contracte/colaborari cuprins intre 2-4 - 10 puncte;

un numar

un numar

un numar

un numar

Nivelul minim solicitat este participarea la un contract similar (respectiv, participarea in

cel putin un proiect/contract/colaborare la nivelul caruia carora a indeplinit responsabilitati de

coordonare in domeniul prestarilor de servicii), Experienta prezentatd peste nivelul minim

solicitat in care se incadreazd Expertul coordonare eveniment, face obiectul acestui factor de

evaluare.

Punctajul final pentru criteriul 2.A este 40 puncte.

ffi
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Linii directoare: se va onalizo informafia furnizatd in

Formularul de propunere tehnicd

Colificative

81. Abordarea propusi pentru implementarea contractului

l.rtsmnbSteb..t
M-b6

Abordarea propusd demonstreazd o foarte bund infelegere a

contextului, respectiv a particuloritdlii sarcinilor stabilite in

coietul de sarcini, in corelalie cu aspectele-cheie, precum gi cu

riscurile gi i potezele identificate.

Abordarea propusd demonstreazd in[elegerea parfiald a

contextului, respectiv a porticularitdtii sarcinilor stabilite in

UNIUNEA EUROPEANA

PROGIiAMUL OPERATTONAL CAPTTAL UMAN 2O14-2O2O
Axa prioritari 4: lncluziunea socialS 9i combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numirului de comuniteti marginalizate (non-romi) aflate in risc de sErdcie
ti excluziune sociali, prin implementarea de misuri integrate
Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii integrate la nivelul comunit;lii marginalizate Vlad Jepeg,
pentru reducerea numErului de persoane aflate in siricie gi pentru incluziunea lor sociali"
Contract de
lnvestim in

finantare nr : POCU I 2Ol 41 21 1 02686
dezvoltare durabilS gi promovdm egalitatea de;anset

B. Metodologia de implementare a contractului = 30 puncte

L. Pentru factorul de evaluare "Metodologia de implementare a contractului " a fost
stabilit un num6r de 5 subfactori care vor fi utilizafi de comisia de evaluare ca puncte de reper

in aprecierea factorului.

2. Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul "foarte
bine/bine/acceptabil". Comisia de evaluare va acorda calificativul lu6nd in considerare liniile

directoare prezentate in tabelul de maijos.

3. Fiecdrui calificativ ii corespunde o not5. Nota pentru calificativul "foarte bine" este

6, nota pentru calificativul "bine" este 3, nota pentru calificativul "acceptabil" este 1.

Punctaj

6foarte bine
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caietul de sarcini, in corelalie cu aspectele-cheie, precum $i cu

riscu rile gi ipotezele identificate.

occeptabilAbordarea propusd aratd o in[elegere limitatd a contextului,

respectiv o particularitdtii sorcinilor stabilite in caietul de

sorcini.

8.2. Resursele (umane gi materiale) gi realizirile corespunzetoare fiecirei activateti

Linii directoare: se va anoliza informalio furnizatd in

Formularul de propunere tehnicd

Resursele identificate gi reolizdrile indicate sunt partiol
corelate cu complexitateo fiecdrei activitdfi propuse.

Resursele identificate sdu realizdrile indicate sunt corelate

intr-un mod limitat cu complexitatea activitdfilor propuse.

Resursele identificate gi realizdrile indicate sunt corelote

deplin/in more mdsurd cu complexitatea fiecdrei octivitdfi
propuse.

Linii directoare: se vo onalizq informalia furnizotd in

{

bine

bine

&-Ma

B.3. incadrarea in timp, succesiunea gi durata activitdlitor propuse

3

7

Calificative

foarte bine

Punctaj

ffi

acceptabil

Pdmlrl.
Comun.l Vl.d T.p.t

Calificative

6

3

$f,\
Seelo Qimuiala ll il lUal ! qa

I

Punctoj
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Titlul proiectului: "PROCOMUNITATE - lntervenlii integrate la nivelul comunit;lii marginalizate Vlad ]epeg,
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Formularul de propunere tehnicd

Durota activitd[ilor corespunde deplin complexitdlii
acestorq, iar succesiuneo dintre ocesteo, inclusiv perioodo

de desfdgurore, este stobilitd in funcfie de logico relotiei
dintre acesteq. Durato prevdzutd pentru fiecore operatiune
principold necesard este corelotd cu activitdgile prevdzute a

fi realizate in lunile respective gi resursele identificote pentru

d esfd 5 u ro re o a cesto ro.

foarte bine 6

Durata activitdlilor corespunde portiol complexitdlii
acestoro, iar succesiunea dintre ocesteo, inclusiv perioada

de desfdgurare este corelatd doar parliol cu logico reloliei
dintre acestea. Durata prevdzutd pentru fiecore operaliune
principald necesard este corelatd par[iol cu activitdtile
prevdzute o fi realizote in lunile respective gi resursele

estimate pentru desfdgu rareo acestora.

Durata activitdlilor este 'in micd mdsurd potrivitd
complexitdtii acestoro sou succesiunea dintre ocesteo,

inclusiv periooda de desfdgurare, este stabilitd intr-un mod

foarte pulin odecvqt fn raport cu logica relaliei dintre
acesteo sou durata prevdzutd pentru fiecare operotiune
principold necesard este corelotd in micd mdsurd cu

activitdlile prevdzute a fi realizate in lunile respective Si

resursele estimate pentru desfdgurareo ocestora.

b.ldmdgtebr.r.

8.4. ldentificarea gi incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in

UNIUNEA EURoPFANA

bine

1

ffi
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acceptabil
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executia contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in
raportdri, in special cele prevdzute in caietul de sarcini
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Axa prioritari 4: lncluziunea sociali gi combaterea siriciei
Obiectiv Specific 4.2: Reducerea numErului de comuniteii marginalizate (non-romi) aflate in risc de siricie
ti excluziune sociali, prin implementarea de mlsuri integrate
Titlul proiectulul: "PROCOMUNITATE - lntervenfii integrate la nivelul comunit;iii marginalizate Vlad fepeg,
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lnvestim in dezvoltare durabili gi promovim egalitatea de gansel

Linii directoare: se vo analiza informolia

furnizatd in Formularul de propunere tehnicd

@

Calificative Punctaj

Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru

executia contractului, sunt incadrate corect in timp gi corelate

corespuntzdtor cu raportdrile, in special cele prevdzute fn
caietul de sorcini.

Punctele de reper identificate sunt in micd mdsurd

semnificative pentru executio contrqctului, dar sunt incadrate

corect in timp gi corelate corespunzdtor cu roportdrile, in

special cele prevdzute in caietul de sarcini.

Punctele de reper sunt identificate, dor nu sunt semnificative

sau nu sunt incodrate corect in timp sau nu sunt corelate

corespunzdtor cu roportdrile, in special cele prevdzute in
caietul de sarcini.

B.5. Atribufiile membrilor echipei in implementarea activit5lilor contractului gi, daci este

cazul, contributia fiecirui membru al grupului de operatori economici, precum $i

distribuirea gi interacliunea sarcinilor gi responsabilititilor dintre ei

foarte bine

bine

6

occeptabil

ffi
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Punctajul total al propuneriitehnice se calculeaza astfel: P2=P2A + P2B

Punctajulfinal se va calcula cu formula: P=P1+P2

Oferta care obtine punctajul final cel mai mare va fi declarati c6gtigitoare. Clasificarea

ofertelor se face in ordinea descrescStoare a punctajului obtinut, prin insumarea punctajelor

aferente factorului financiar 9i al celui tehnic, avand in vedere ponderile pentru factorii de

evaluare. in cazul in care, ca urmare a insumirii punctajului tehnic cu punctajul financiar, 2 sau

mai multe oferte au obtinut punctaj final egal, oferta care va fi declaratS c6gtigStoare, dintre
acestea, va fi oferta ce are pretul cel mai sc5zut.

8. DURATA DE PRESTARE A SERVICIITOR

Finalizarea prestarii serviciilor nu trebuie sa depaseasca termenul de 31 octombrie
2020. Durata contractului de servicii se poate modifica, in functie de durata de implementare a

proiectului.

9. DISPOZ|Til FtNAIE

Oricare dintre documentele si informatiile emise sau acumulate prin executarea acestui

contract trebuie sa respecte regimul specific proiectelor cu finantare nerambursabila in ceea ce

priveste accesibilitatea, disponibil itatea si pastrarea.

Avizat,

Costin Niculae

Manager de proiect

lntocmit,

Riu Marius-Traian

Expert implementare si m itorizare 2
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