
Mecanismul Financiar SEE 2009-2014- RO 10 – “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi
iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea
incluziunii sociale”
Cod proiect PEH 078 – GLEP PLUS
Localizare Regiunea de Nord Est si Regiunea de Nord Vest
Promotor de Proiect: Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava
Perioadă de derulare proiect: 31.10.2016-28.02.2017

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziţia directă de Servicii de organizare evenimente în cadrul proiectului cu „Initierea
de grupuri locale de Educatie parentala nonformala si transfer multiregional de bune
practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflati in situatii
familiale de risc- PEH078-PP - GLEP””, cod proiect PEH 078

Contract Beneficiar UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice ofertă prezentată,
care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura
in care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel cantitativ şi/sau calitativ superior
cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.

Ofertarea de servicii cu alte elemente/componente celor prevazute in caietul de sarcini atrag
descalificarea ofertantului.

Specificaţii tehnice pentru Servicii de organizare evenimente

Servicii de catering pentru beneficiari, 48 pers x 20 lei/zi cu TVA x 12 zile = 11.520 lei cu TVA

Număr participanţi: 48 participanţi; Numar intalniri: 12

Asigurarea de servicii de catering va include meniu rece de tip pachet. Se solicită meniu rece
compus din pate ambalat individual, salată icre, brânză topită sau cremă de brânză, peşte preparat
şi ambalat individual, pâine de tip chiflă sau baghetă, desert, ambalate individual. Gramajele
trebuie să se încadreze în suma propusă de 18,3486 lei / porţie la care se adauga TVA.
Ofertantul va depune Certificatul constatator, in original sau copie legalizata sau copie cf. cu
originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa
rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic include si obiectul achizitiei; datele
precizate in acest document vor fi reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul va depune Autorizatie sanitar – veterinara pentru siguranta alimentelor.

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificaţiile prevăzute în prezentul
Caiet de sarcini. Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile
cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu termenii de referinţă din
caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a
realiza lucrările în acord cu toate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini.
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