
r'Z
rrrffr l$*r,.4

,c{.&n

Nr. 55/24.04.2018

CAIET DE SARCINI

.ACHTZTTTE

,, Servicii de inchiriere Sali pentru cursuri de antreprenoriat -P2"

Centrul de Calcul SA ,

Sursa de finantare: bugetul proiectului "Antreprenoriat urban inovativ", Cod
proiect: 106014.
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l. lnformatii generale

1.'l lntroducere
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire pentru incheierea
contractului 9i constituie ansamblul cerintelor minime 9i obligatorii pe baza cirora
operatorii economici igi vor elabora oferta.
Cerintele specificate in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca flind cerinle
minime. in acest sens orice oferte prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de
sarcini, va fi luata in considerare numai in mdsura in care propunerea tehnice presupune
asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime obligatorii din Caietul de sarcini.

1.2 Date generale

Titlul proiectului : "Antreprenoriat urban inovativ", Cod proiect: 106014.

Sursa de finanlare: Proiect cofinanlat din Fondul Social European prin Programul

Operational Capital U man 201 4-2020

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului il reprezinta achizitia de ,, Servicii de inchiriere Sali pentru
cursuri de antreprenoriat -P2" in cadrul proiectului "Antreprenoriat urban inovativ",
Cod proiect: 106014, in conformitate clauzele contractului de finantare.

s.sPECtFtCATil TEHNICE:

lnchirierea a 4 sali de curs cu capacitate minima de 30 locuri astfel:

- inchiriere va fi pentru 8 ore/zi, 15 zile/curs,

- amenajarea salii va fi tip prezidiu

- dotarea minima a spatiilor scaune, mese pentru 30 de persoane, videoproiector,
ecran de proiectie

l. Conditiile contractului:

Servicii de inchiriere Sali de curs vor fi prestate pentru un numar de aproximativ 1 12

persoane, repartizati in grupe de aproximativ 28 de persoane, care vor urma cursurile de

formare antreprenoriala in cadrul Proiectului Antreprenoriat urban inovativ in perioada

15.05.2018 - 31.12.2018.

Cursurile se vor desfigura in orasele judelelor de implementare a Proiectului: Gorj si

Mehedinti, in functie de Grupul Tinte selectat pentru formare
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Oragele de desfasurare a cursurilor vor fi anuntate catre prestator cu 7 zile inainte de

inceperea activitatii de formare. Prestatorul va notifica localiile c6tre achizitor in termen de

2 zile de la primirea ingtiinlarii cu oragele in care se vor desfaiura cursurile.

Pretul ofertat va cuprinde toate cheltuielile aditionale prestirii serviciilor.

.ln cazul in care in oferta tehnicd depusd nu se regases c otertalc 9i asumate

specificaliile menlionate oferta va fi declaratd neconformd.

Receptia:

Receptia cantitativ-calitativa se va face in prezenla ambelor padi.

Prestatorul va nominaliza o persoana de contact care pe toata perioada proiectului va tine

legatura cu Beneficiarul.

4.Valoarea estimata totali: 18.000 Lei firi TVA dupi cum urmeaz6:

18000 lei fdrd WA

s.CONDrTrt OE PLATA
Plata cetre furnizorul de servicii se va face in maxim 30 zile de la emiterea facturii

6.CRITERIUL DE EVALUARE:

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizilie publice: oferta cu pretul cel mai

scizut.
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Coo partener

IONICA - Viorel
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