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FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
,,Comunitaria`` Intervenție comunitară integrată în Comuna Cotofenii din Fata
POCU/138/4/1/115031

CAIET DE SARCINI
Serviicii de organizare evenimente job-cluburi, Servicii de organizare
evenimente expozitie ergoterapie si terapie ocupationala, Servicii de organizare
campanii sociale - in cadrul proiectului ,,Comunitaria Intervenție personalizata
pentru reducerea marginalizarii în Comuna Cotofenii din Fata
POCU/138/4/1/115031

Denumirea autoritatii contractante: UAT Cotofenii din Fata ,
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1. Informatii generale
1.1 Introducere
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru
incheierea contractului si constituie ansamblul cerintelor minimale si obligatii pe
baza carora operatorii economici isi vor elabora oferta.
In acest sens, orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de
sarcini, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime obligatorii din
Caietul de sarcini.
Autoritatea contractanta considera ca prezentul caiet de sarcini ofera informatii
detaliate privind Servicii de organizare evenimente job-cluburi, Servicii de
organizare evenimente expozitie ergoterapie si terapie ocupationala, Servicii de
organizare campanii sociale - in cadrul proiectului ,,Comunitaria Intervenție
comunitară integrată în Comuna Cotofenii din Fata
POCU/138/4/1/115031
1.2. lnformatii generale despre proiect
Obiectivul general al proiectului consta in furnizarea de masuri cu caracter integrat
in vederea combaterii saraciei si a excluziunii sociale a comunitatii marginalizate din
Comuna Cotofenii din Fata, judetul Dolj, pentru un grup tinta format din 600 de
persoane defavorizate, adresand urmatoarele interventii importante: facilitarea
accesului la educatie, sprijin in vederea insertiei si mentinerii pe piata muncii,
incurajarea antreprenoriatului, furnizarea de servicii sociale, medicale si medicosociale, reglementarea titlurilor de proprietate, imbunatatirea conditiilor de locuit.
1.3. Obiectul achizitiei
Ofertantul devenit Contractor va presta Serviicii de organizare evenimente jobcluburi, Servicii de organizare veenimente expozitie ergoterapie si terapie
ocupationala, Servicii de organizare campanii sociale, COD CPV:Cod CPV79952000-2 Servicii pentru evenimente ,in conformitate cu codul CPV mentionat.
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Specificatii tehnice:
Serviciile ce vor face obiectul contractului de achizitie se refera la:
Servicii de organizare evenimente job-cluburi
Serviciile sunt adresate unui numar de 308 beneficiari ai masurilor de ocupare a
locurilor de munca si vor fi reprezentata de organizarea a 12 evenimente cu 50 de
participanti/eveniment sub forma de job cluburi, in cadrul carora sa fie
desfasurate actiuni precum:
- Prezentarea ofertelor de muncă din proximitatea comunei Cotofenii din Fata
- Activitati practice menite sa sporeasca sansele de angajare ale beneficiarilor
(Redactarea unui CV, Redactarea unei scrisori de intenţie, simularea unor
interviuri in vederea deprinderii informaţiilor cheie necesare finalizarii cu succes
a unui interviu).
In cadrul evenimentului vor fi asiguarate coffe break, pranz, mapa de prezentare
a proiectului, realizarea de fotografii pe pardursul evenimentului, pachet pentru
angajatori (stick, agenda, bloc notes, pix) , pachet pentru beneficiari ( tricou,
sapca, pix)
In cadrul evenimentelor vor fi asigurate gustări reci, cafea şi băuturi non-alcoolice
pentru un numar de 50 de participanti.
Servicii de organizare campanii sociale
Organizarea şi desfăşurarea de campanii cu tematică socială violenţă domestică,
consecinţele sociale ale căsătoriilor timpurii, impactul plecării părinţilor în
străinătate etc.
Activitatea isi propune sa vina in directa intampinare a problemelor cu care se
confrunta grupurile vulnerabile, prin intermediul a 15 de campanii de informare si
constientizare, in cadrul carora vor participa in total 750 de participanti (50
participanti/campanie). Tematicile campaniilor sociale vor fi direct adaptate
astfel incat sa raspunda principalelor problemele cu care se confrunta grupurile
vulnerabile, dupa cum urmeaza
: - Violenţa domestica – 5 campanii
- Impactul social al casatoriilor timpurii
– 5 campanii
- Impactul social al plecarii parinţilor in strainatate – 5 campanii
In cadrul campaniilor ce vor avea ca tema violenţa domestica, vor fi invitaţi
reprezentanţi ai ONG-urilor care ofera servicii specializate si ai Direcţiilor
Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului pentru a oferi informaţii cu
privire la masurile de prevenţie, instituţiile responsabile si acţiunile concrete pe
care victimele violenţei domestice le pot urma in astfel de situaţii.
Aceste campanii sunt indreptate impotriva usurinţei cu care este tratata violenţa
asupra copiilor si asupra femeii. Prin aceasta campanie se va trage un semnal de
alarma referitor la aceasta problema sociala in faţa careia cei mai mulţi dintre
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adulţi par sa fi capitulat. Campaniile ce vor avea ca tematica impactul
casatoriilor timpurii prevad sesiuni de informare despre efectele negative ale
acestui tip de mariaj si ale nasterilor precoce. Persoanele vizate de campanie, in
special cuplurile tinere, vor fi indrumate catre activitaţile de planificare familiala
desfasurate in cadrul A7.1, fiind informaţi despre beneficiile unui astfel de
serviciu si despre gratuitatea acestuia. Campaniile ce vor aborda tema impactului
social al plecarii parintilor in strainatate vizeaza constientizarea importanţei
parinţilor in dezvoltarea fizica si psihologica a copilului si efectele negative ale
plecarii acestora in strainatate, incurajarea colaborarii dintre scoala si familie.
De semenea, in cadrul acestor campanii vor fi promovare activitaţile de tip teatru
– forum, realizate in cadrul A6.2. Reponsabilitatea organizarii corespunzatoare a
campaniilor de informare va fi a coordonatorului campanii sociale (S) care se va
ocupa de promovarea evenimentelor, inscrierea membrilor grupului tinta in
cadrul acestora si gestionarea resurselor derularii adecvate a campaniilor.
20 de standuri pentru expozitie lucrări, 20 batrani, 3 premii/eveniment, minim
30 de invitaţi, asigurare de gustări reci, cafea şi băuturi non-alcoolice pentru 50
de persoane , asigurare de discursuri motivaţionale.
Serviciile de organizare evenimente expozitie ergoterapie si terapie
ocupationala, aduc o contribuţie insemnata la indeplinirea obiectivelor specificie
ale Strategiei Nationale pentru Promovarea Imbatranirii Active si Protectia
Persoanelor Varstnice 2015–2020, prin furnizarea de servicii de ergoterapie si
terapie ocupaţionala de care vor beneficia persoanele varstnice.
Principalul obiectiv urmarit este cresterea incredereii in sine a persoanelor
varstnice si sporirea independenţei psihologice, fizice si intelectuale.
Terapia ocupaţionala ajuta persoanele virstnice sa isi refaca, sa isi intareasca sau
sa isi imnunataţeasca performanţele, spre a facilita insusirea acelor abilitaţi si
funcţii care sunt necesare pentru adaptare si productivitate, sau de corectare a
patologiei, pentru menţinerea starii de sanatate.
Activitatea va fi aplicata atat profilactic cit si pentru recuperarea unor abilitaţi
de viaţa independenta Interacţiunea cu mediul inconjurator, activitaţile practice,
vor contribui la dezvoltarea abilitaţilor de adaptare a persoanelor virstnice si a
capacitaţilor de a face faţa activitaţilor zilnice.
Anumite tehnici artizanale, precum impletitul, tricotatul, brodatul, cusutul,
olaritul si modelajul, modelajul in ceara, timplaria, sculptura in lemn, dulgheria,
ofera soluţii in antrenarea la efort si in ocuparea timpului in scop de recuperare,
putind fi considerate tehnici de baza.
Criteriul este acela al gesticii profesioale, insoţit de indicaţia ergoterapeutului.
Procesul este definit de 8 etape, care definesc standardul minimal al serviciilor
de terapie ocupaţionala pentru grupul ţinta.
Etapa 1 – Identificarea beneficiarior.
Etapa 2 – Identificarea situaţiilor individuale cu care se confrunta beneficiarii.
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Etapa 3 – Observarea si evaluarea propriu zisa a cazurilor individuale ale
beneficiarilor. 89 Etapa 4 – Elaborarea planului de intervenţie si dezvoltare a
telurilor terapiei ocupationale, impreuna cu pacientul
Etapa 5 – Interventia propriu zisa, ce consta in implementarea metodelor si
modalitatilor necesare pentru obtinerea scopului propus.
Etapa 6 – Reevaluarea, observarea si inregistrarea rezultatelor obţinute.
Responsabilul pentru implicarea varstinicilor in activitatile de ergoterapie va fi
animatorul social
Astfel, acesta se va asigura de participarea acestora in cadrul a 6 intalniri lunare
in cadrul carora vor fi realizate activitati de ergoterapie si terapie ocupationala.
Valorificarea obiectelor de mestesug realizate de persoanele varstnice va fi
realizata prin participarea in cadrul unor evenimente de expozitie a acestora.
In cadrul contractului vor fi organizate 9 astfel de evenimente, participanţii la
acestea avand de asemenea posibilitatea de a primi 3 premii si o mentiune.

1.4. Date privind procedura aplicată
Tinând seama de prevederile cuprinse in Contractul de Finanţare şi dispoziţiile Legii
nr.98/2016 privind achiziţiile publice, modalitatea de atribuire a acestui contract de
servicii este: achiziţie prin Norme proceduale interne-Anexa 2 Legea 98/2016.
Sursa de finanţare Proiectul Comunitaria-Intervenţie personalizaţă pentru reducerea
marginalizării în comuna Coţofenii din Faţă
Perioada de depunere a ofertelor: 03.12.2018 – 12.12.2018, ora 12.00
Criteriul de atribuire –Preţul cel mai scazut
Modalitate de transmitere a ofertelor- se transmite intr-un exemplar prin e-maill,
posta sau direct la registratura beneficiarului.
Valoarea estimată: 144.531,09 lei
Propunerea financiară-Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât
acesta să presteze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ si alte condiţii
financiare si comerciale legate de obiectul contractului.
Valabilitatea ofertelor financiare:90 zile
Conditii de participare
-Copie CUI
-Oferta financiara
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-Declaratie : Respectare cerinte conform anuntului de participare
Durata de prestare a serviciilor: 25 de luni calendaristice şi constă în:
-12 ev. cu participarea a minim 50 de persoane. Standuri expozitionale, invitatii
angajatori, anunt presa scrisa, coffee-break, mapa de prezentare a proiectului,
realizarea de fotografii pe parcursul evenimentului, pachet angajatori (stick,
agenda, geanta documente, bloc notes, tricou, sapca, pix), pachet beneficiari
(tricou, sapca, pix)
-15 evenimente in cadrul carora vor participa in total 750 de participanti (50
participanti/campanie): apa, cafea, fursecuri pentru pauza de cafea;
-9 evenimente , cu 20 de standuri expoziţie lucrări pentru 20 de bătrani la care vor
participa 30 de invitaţi si se va asigura gustări reci, cafea şi bauturi non-alcolice
pentru 50 de persoane.
1.5. Necesitatea achiziţionării serviciilor care fac obiectul contractului ce va fi
atribuit
Pentru sustinerea si implementare activitatilor derulate in cadrul proiectului
,,Comunitaria`` Intervenție comunitară integrată în Comuna Cotofenii din Fata
POCU/138/4/1/115031 conform contractului de finantare semnat.
2. Descrierea sarcinilor prestatorului
Contractorul va presta serviciile mentionate in prezentul caiet de sarcini cu
respectarea tuturor cerintelor tehnice, calitative si cantitative, prezentate mai sus
conform punctului 1.3.
Activitatea se va desfasura in:
-Comuna Cotofenii din Fata
- Centrul Comunitar Cotofenii din Fata
Achizitorul va furniza continuturile si alte informatii necesare prestarii serviciilor, iar
contractorul are obligatia de a colabora cu achizitorul pentru prestarea serviciilor in
vederea asigurarii elementelor de necesare unei bune desfasurari a activitatii
proiectului.
Contractorul va depune toate eforturile pentru a sprijini achizitorul in desfasurarea
activitatii .
Contractorul va verifica inainte de desfasurare a serviciilor toate conditiile tehnice
prevazute in caietul de sarcini.
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Pregatirea serviciilor se va realiza pastrand permanent legatura cu autoritatea
contractanta si obtinand avizul acesteia pentru fiecare stadiu al realizarii acestora
inainte de predarea spre receptie.
3. Locul implementarii contractului
Implementarea activitatilor prevazute in prezentul caiet de sarcini se va realiza in:
-Comuna Cotofenii din Fata.
- Centrul Comunitar Cotofenii din Fata.
Contractorul va desemna o persoana care va colabora cu autoritatea contractanta pe
toata perioada derutarii contractului si care va fi disponibila pentru sedinte de lucru
desfasurate la sediul autoritatii contractante.
4. Durata contractului de servicii: 25 luni
5. Monitorizarea si evaluarea
Furnizorul selectat este responsabil pentru prestarea la timp a tuturor activitatilor
prevazute si prezentate si pentru obtinerea rezultatelor stabilite in caietul de
sarcini.
Furnizorul selectat va realiza toate cerintele acestui contract respectand si aplicand
cele mai bune practici in domeniu.
Furnizorul selectat este responsabil pentru activitatea expertilor si pentru obtinerea
rezultatelor cerute.
Toate serviciile, produsele si documentatia aferenta (daca este cazul) se predau pe
baza de Proces Verbal realizat de catre Contractor si semnat de Contractor si
Beneficiar.
6. Valoarea estimata a achizitieilei144.531,09 fara TVA
7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
8. Cerinte cu privire la prezentarea ofertei:
8.1. Propunerea tehnica
Ofertantul va elabora propunerea tehnica in conformitate cu cerintete prevazute in
prezentul Caiet de sarcini.
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lnformatiile din propunerea tehnica trebuie sa permita identificarea cu usurinta a
corespondentului cu toate cerintele minime impuse in Caietul de sarcini.
8.2. Propunerea financiara
Propunerea financiara va include toate costurile aferente indeplinirii obligatiilor
contractuale.

- Propunerea financiara va fi exprimata in lei si va contine valoarea totala a
achizitiei fara TVA.
- Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat acesta sa furnizeze toate
informatiile solicitate cu privire la pret, precum si sa acopere posibilele situatii
neprevazute ce ar presupune costuri suplimentare pentru beneficiar.
9. Modalitati de facturare, finantare si conditii de plata:
Furnizorul va factura serviciile livrate la termenul de livrare mentionat in prezentul
caiet. Factura se vor achita in termen de maxim 30 de zile de la receptionarea
serviciilor, pe baza de proces verbal de receptie, precum si lnregistrarea facturii la
Achizitor.
Decontarea facturii se va face numai in masura in care aceasta este insotita de
documente justificative care sa ateste ca serviciul a fost prestat conform prezentului
caiet de sarcini - care atesta respectarea tuturor elementelor tehnice (cantitative si
calitative) incluse in prezentul caiet.

Achizitor,
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