APROBAT
DIRECTOR,
VATAFU VICENTIU TIBERIU

- CAIET DE SARCINI privind achiziţionarea de
SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA
IN DOMENIUL EDUCATIEI DIGITALE
Pentru proiectul
“REGIO UP”
POCU/665/6/23/133862
DETALIEREA SPECIFICAŢIILOR TEHNICE CERINŢE MINIME OBLIGATORII

1. INFORMATIIGENERALE

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din Documentaţia de atribuire şi
constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora ofertantul participant la procedură îşi
va elabora oferta sa, în vederea atribuirii contractului de achiziţii publice având ca
obiect prestarea serviciilor de formare in domeniul educatiei digitale in vederea
implementarii activitatii A1.1 Dezvoltarea profesională / îmbunătăţirea competenţelor
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, a personalului de sprijin şi didactic
auxiliar si a echipelor manageriale din unitatile de invatamant din judetul Valcea si
judetele invecinate din cadrul proiectului: “REGIO UP”, POCU/665/6/23/133862.
Organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie se efectuează potrivit legislatiei
in vigoare: Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune, de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, HG 395/2016, legea nr 101/2016, Procedură simplificată proprie.
2.
2.1.

CONDITII SI CERINTE GENERALE
Descrierea serviciului de formare in domeniul educatiei digitale

În vederea implementării subactivității A1.1 Dezvoltarea profesională / îmbunătăţirea
competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar, a personalului
de sprijin şi didactic auxiliar si a echipelor manageriale din unitatile de invatamant
din judetul Valcea si judetele invecinate se vor achizitiona Servicii de formare
profesionala in domeniul educatiei digitale destinate celor 505 cadre didactice
participante la aceasta subactivitate
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Principalele aspecte vizate de catre achizitor sunt:
serviciul de formare sa cuprinda doua cursuri: un curs destinat tuturor celor 505
cadre didactice care fac parte din Grupul Tinta al proiectului si care va viza dezvoltarea si
evaluarea competentelor elevilor folosind instrumente digitale si un curs destinat la minim
30 profesori de matematica, care fac parte din Grupul Tinta al proiectului si care va viza
utilizarea de aplicatii digitale si resurse educationale pentru imbunatatirea competentelor la
matematica,
cursurile trebuie sa fie avizate/acreditate de catre Ministerul Educaţiei Naţionale,
cursurile sa se desfasoare online si/sau in locatii puse la dispozitie de catre Lider,
prestatorul trebuie sa aloce numarul de formatori necesari finalizarii cursurilor in
primul an de implementare. Toate materialele suport si materialele consumabile sunt
cuprinse in costul subcontractarii.
VALOARE ESTIMATA A ACHIZITIEI: 130.000 lei fara TVA.
Valoarea estimata totala a achiziției de fata este de 130.000 lei, fara TVA. Aceasta valoare a fost
obtinuta astfel:

servicii de formare in domeniul educatiei digitale pentru un numar de minim 990 ore
de formare pentru aproximativ 33 grupe a cate 15 persoane pentru un curs de
dezvoltare si evaluare a competentelor elevilor folosind instrumente digitale si un
numar de minim 192 de ore de formare pentru aproximativ 3 grupe a cate 10
persoane pentru un curs de aplicatii digitale si resurse educationale pentru invatarea
matematicii, la un cost orar de aproximativ 110 lei fara TVA/ora
Formarea va avea loc in functie de programul cadrelor didactice din Grupul Tinta.
In cazul in care prestarea serviciului se va face online prestatorul va asigura accesul la o
platforma de invatare.
Prin coroborarea duratei contractului de prestari servicii cu durata subactivitatii 1.1 care se
desfasoara la nivelul proiectului, se estimeaza ca prestarea serviciilor se va desfasura pe
parcursul a max. 12 luni de zile, respectiv pana la data de 17 ianuarie 2022.
2.2.

Particularitati ale serviciului de formare profesionala, solicitate de autoritatea

contractantă, beneficiară a serviciului de formare :
Prin serviciului achizitionat se vor oferi cadrelor didactice participante la activitatea A1.1, servicii de
formare profesionala, respective participarea la 2 cursuri :
 un curs de dezvoltare si evaluare a competentelor elevilor folosind instrumente
digitale destinat tuturor celor 505 cadre didactice din GT
 un curs de aplicatii digitale si resurse educationale pentru invatarea matematicii
destinat unui numar de 30 profesori din GT care predau disciplina matematica,
Ofertantul va prezenta, pe langa documentele de avizare/acreditare si Lista formatorilor acreditati
sa asigure implementarea cursurilor. Acesta va face dovada ca detine un numar de cel putin 12
formatori acreditati sa asigure implementarea cursurilor in intervalul de timp stabilit.
3 . CERINTE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE FORMARE
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Ofertantul participant trebuie sa respecte particularitatile
serviciului de formare profesionala prevazute in caietul de sarcini:
-

solicitate de

beneficiarul

Odata cu oferta, prestatorul trebuie sa transmita acreditarea de care MEN a cursului de
formare sau avizul MEN insotit de lista formatorilor acreditati sa asigure implementarea celor
doua cursuri;
Oferta trebuie sa contina trimiteri catre platforma educationala utilizata si sa contina datele
de access la acesta pentru ca achizitorul sa poata verifica functionalitatea acesteia
Oferta va continue un plan de formare care sa asigure formarea tuturor participantilor in
intervalul de timp alocat, respective pana la data de 17.01.2022

4. ALTE CONDITII MINIME IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Ofertantul trebuie să-si asume întreaga responsabilitate pentru organizarea serviciilor de
formare, pana la momentul prestarii. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată
durata contractului

5. RECEPTIA SERVICIILOR
La efectuarea receptiei:
-

-

-

6.

Receptia serviciului se va realiza in functie de finalizarea cursului aferent fiecarei grupe de
cursanti de catre achizitor prin persoanele desemnate de catre acesta, cu respectarea
Planului de formare initial.
Procesul verbal de receptie va avea anexat centralizatorul cu cursantii care au sustinut
examenul de evaluare finala. În cazul constatării unor deficienţe în prestarea serviciilor,
acestea se comunică imediat, în scris, prestatorului.
Prestatorul
trebuie sa permita
exercitarea
controlului efectuat
de catre
reprezentantii beneficiarului in ceea ce priveste modul de realizare a cursurilor, etc.
Toate controalele vor fi efectuate in prezenta reprezentantilor prestatorului.

CONDITII DE FACTURARE SI PLATA

Facturarea serviciilor prestate se va face periodic in baza proceselor verbale de receptie si anexele
acestora. Facturile vor reflecta numarul persoanelor formate, receptionate efectiv de autoritatea
contractanta confirmate prin procesele verbale de receptie. Plata facturilor se va face in în termen
de 30 de zile de la data emiterii facturii de catre furnizor.
In situatia in care Achizitorul dovedeste ca nu a primit in bugetul propriu sumele necesare
efectuarii platilor aferente executarii contractului, desi a pomovat toate formalitatile si actiunile
prevazute de legislatia in vigoare si de instructiunile de implementare a proiectului, ori au intervenit
imprejurari care determina intarzierea platilor si care nu se datoreaza Achizitorului, iar Achizitorul
dovedeste cu documente legale lipsa sa de culpa, acesta din urma nu va fi obligat la plata de
penalitati pentru neachitarea la termenul stabilit in contract, a obligatiei de plata.

Intocmit,
Fianu Danut
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