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Investeşte în oameni !
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 1 ,,Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru
extinderea metodei moderne de învăţare firmă de exerciţiu ” ID 33440

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440
Beneficiar: Centrul Național de Dezvoltare a învățămantului Profesional și tehnic
NR. Inregistrare MGM/33440/22/08.02.2011

INVITATIE PARTICIPARE
SC MAGNUM SRL cu sediul in strada Poligonului nr. 3, Busteni, Prahova, telefon: 0244/321425, fax: 0244/322267,
email : office@magnumevent.com, CUI RO1333364, va invita sa participati la procedura de atribuire a
contractului de achizitie: Servicii hoteliere de restaurant si cazare cu amanuntul CPV 55000000-0. Obiectul
contractului consta in prestarea de servicii de cazare si servicii de restaurant sau catering in vederea organizarii a 2
intalniri:
1. 12 februarie 2011 în Bucuresti , la sediul beneficiarului ( CNDIPT), in cadrul activitatii VII.5 – Pregatirea
vizitei de studiu in Austria
2. 20 februarie 2011, in Sinaia, judetul Prahova, la sediul partenerului national 2 (MAGNUM), in cadrul
activitatii III.5 – elaborarea de material de formare – sesiune de feed-back privind materialele suport si
tehnicile aplicate.
Finantarea contractului de achizitie se realizeaza prin intermediul contractului de finantare
POSDRU/57/1.3/S/33440 avand ca obiect cofinantarea proiectului „Formarea cadrelor didactice din învăţământul
profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei moderne de învăţare firmă de exerciţiu” din
Fondul Social European, in cadrul POSDRU 2007 -2013.
Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: selectia ofertei se va realiza pe baza
criteriului pretul cel mai scazut. Valoarea estimata a acestui contract este de 4500,00 RON, fara TVA.
Modul de prezentare a ofertelor: oferta se va prezenta intr-un plic sigilat pe care va fi notat Oferta pentru
procedura de atribuire a contractului de achizitie: Servicii hoteliere de restaurant si cazare cu amanuntul CPV
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55000000-0, din cadrul proiectului „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil
SERVICII, pentru extinderea metodei moderne de învăţare firmă de exerciţiu ” ID 33440, Numele si adresa
Contractorului, Numele ofertantului si “A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 11 februarie
2011, ora 12:00
Plicul va cuprinde la randul sau 3 plicuri sigilate denumite Oferta financiara, Oferta tehnica si Documente calificare.
Ofertele financiare vor cuprinde urmatoarele elemente, indicandu-se pretul unitar: cazare camera dubla, catering
mic dejun, pranz, cina, total valoare oferta. Pentru fiecare pret unitar se va specifica valoarea TVA in cifre si in
procente.
Ofertele tehnice vor cuprinde detaliile tehnice ale ofertei
Documentele de calificare vor cuprinde cate o copie notate “conform cu originalul” pentru: certificat de
inregistrare la registrul Comertului, Certificat Constatator emis de registrul comertului si cate un original al
urmatoarelor documente: declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute
la articolul 181 din OG nr.34/2006.
Ofertele se pot trimite pana la data de 11.02.2011 ora 11.00 la sediul SC MAGNUM SRL din Bucuresti: Bld. Carol I
nr. 51, parter, apartament 2, interfon 02, sector 2, tel 021/3143258, fax: 021/3143258. Specificatiile tehnice in
baza carora trebuie elaborata oferta tehnica sunt atasate acestui anunt. Informatii suplimentare pot fi obtinute
gratuit la adresa de e-mail office@magnumevent.com, sau la telefon numarul: 021/3143258 sau mobil:
0734337826, persoana de contact Andra Sima.
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Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 ,,Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440
Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil
SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu ”
ID 33440

Specificatii tehnice pentru organizarea a doua intalniri de lucru in cadrul
activitatilor VII.5 si III.5

INFORMATII GENERALE
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013 in cadrul domeniului majoritar de interventie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” pe
axa prioritara 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”.
Titlu proiect “Formarea cadrelor didactice din IPT - profil SERVICII pentru extinderea metodei moderne interactive de
invatare firma de exercitiu” ID 33440
Beneficiar proiect: Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic.
Autoritate Contractanta: SC MAGNUM srl – partener national 2 in cadrul proiectului
Imbunatatirea sistemului de educatie si formare profesionala initiala prin revizuirea metodologiilor, instrumentelor si
procedurilor care operationalizeaza politicile de dezvoltare ale invatamantului profesional si tehnic. Prin analiza rezultatelor
implementarii actualelor metodologii, instrumente si proceduri si prin identificarea revizuirilor necesar a fi realizate la nivelul
acestor metodologii si instrumente pentru cresterea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala proiectul isi
propune sa contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU referitor la “dezvoltarea capitalului uman si cresterea
competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite
pentru participarea viitoare pe o piata a muncii, moderna, flexibila şi incluziva a 1650000 de persoane”. Obiectivul general al
acestui proiect este in concordanta cu prioritatile si obiectivele strategiei Lisabona privind restructurarea si imbunatatirea
sistemelor de educatie si formare in vederea unei mai bune adaptari la nevoile in permanenta schimbare si la evolutiile rapide
din economie si societate si raspunde directiilor de actiune stabilite de Liniile Directoare Integrate pentru Crestere Economica
si Ocupare privind adaptarea educatiei si formarii profesionale la cerintele pietei muncii. Obiectivele specifice ale proiectului
vizeaza: imbunatatirea metodologiilor si instrumentelor care
Obiectivul Proiectului : pregătirea a 600 de cadre didactice din 279 de unităţi din IPT, profil servicii, în vederea formării
competenţelor profesionale necesare implementării metodei interactive de învăţare –firma de exerciţiu.
Grupul tinta: 600 de cadre didactice din IPT- profil servicii
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I. SCOPUL CONTRACTULUI SI REZULTATELE PRECONIZATE
1.1 Obiectivul contractului: Servicii hoteliere de restaurant si cazare cu amanuntul, CPV 55000000-0, in vederea organizării a
doua intalniri de lucru, dupa cum urmeaza:
 Pregatirea vizitei de studiu in Austria, intalnire in cadrul activitatii VII.5
 Elaborarea de materiale de formare – sesiune de feed-back privind materialele suport si tehnicile aplicate, intalnire
in cadrul activitatii III.5.
1.2 Riscuri şi supoziţii:
Supoziţii
- numarul de participanti preconizat a participa la eveniment
- Prestatorul va oferi servicii de inalta calitate, asa cum este detaliat mai jos
Riscuri
- servicile oferite sa nu coincida cu cele ofertate
- numar insuficient de participanti
1.3 Specificatii tehnice
Prestatorul trebuie să asigure următoarele tipuri de facilitati si servicii pentru a asigura desfasurarea evenimentului la cele mai
inalte standarde.
A. Cazare pentru participanţi
B. Servicii de masa pentru numarul preconizat de participanti

II. DETALIEREA SPECIFICATIILOR TEHNICE
A. CAZARE PENTRU PARTICIPANTI
A.1. Pregatirea vizitei de studiu in Austria
Cazarea participantilor se va asigura in Bucuresti, intr-o zona centrala pentru a putea permite accesul cu usurinta pentru toti
participantilor, intr-un hotel de 3*** sau 4**** (cu condiţia incadrarii in plafonul maxim, conform ordin 1117/ 23 august 2010
al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice, respectiv maxim de 300 lei/noapte
pentru cazare in camera single /duble ) .
Cazarea participantilor se va asigura in camere duble;
Cazarea participantilor se va asigura dupa cum urmeaza:
Ziua

Nr participanti
estimat

Nr de camere
Single

12.02.2011

8

0

Nr de
camere
Duble
4

Intrare
participanti

Iesire
participanti

Nr de nopti

12.02.2011

13.02.2011

1

Nota : Numarul de persoane precizat la cazare este estimativ si poate varia. Prestatorul care va castiga va primi lista finala
cu numarul/ numele participantilor care se vor caza cel tarziu in data de 11.02.2011, inainte de ora 12.00.
A.2. sesiunea de feed-back privind materialele suport si tehnicile aplicate
Cazarea participantilor se va asigura in Sinaia, intr-o zona centrala pentru a putea permite accesul cu usurinta pentru toti
participantilor, intr-un hotel de 3*** sau 4**** (cu condiţia incadrarii in plafonul maxim, conform ordin 1117/ 23 august 2010
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al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice, respectiv maxim de 300 lei/noapte
pentru cazare in camera single /duble ) .
Cazarea participantilor se va asigura in camere duble;
Cazarea participantilor se va asigura dupa cum urmeaza:
Ziua
Nr participanti
Nr de camere Nr de
Intrare
Iesire
Nr de nopti
estimat
Single
camere
participanti
participanti
Duble
19.02.2011
10
0
5
19.02.2011
20.02.2011
1
Nota : Numarul de persoane precizat la cazare este estimativ si poate varia. Prestatorul care va castiga va primi lista finala
cu numarul/ numele participantilor care se vor caza cel tarziu in data de 17.02.2011, inainte de ora 12.00.
B. Servicii de masa pentru toti participantii
Pentru aceste eveniment toate mesele se vor asigura pentru toti participantii.
Meniul va fi variat si va include feluri de mâncare calde .
In timpul tuturor meselor se va asigura pentru toti participanti apa plata si apa minela, iar la masa de pranz se va asigura
pentru fiecare participant cafea .
Distribuirea numarul de persoane pentru fiecare tip de masa precum si locatia de servire sunt precizate in tabelul de mai jos:
eveniment

data

Tipul de masa

Pregatirea vizitei de studiu
in Austria – Activitatea
VII.5

12.02.2011

Mic dejun
Pranz
Cina
Mic dejun

Numar
participanti
estimat
0
0
8
8

Pranz
Cina

0
0

Mic dejun
Pranz
Cina
Mic dejun
Dejun
Cina

0
0
10
10
10
0

13.02.2011

Sesiune de feed-back –
Activitatea III.5

19.02.2011

20.02.2011

Tip servire

Bufet suedez
/meniu a la carte
Bufet suedez
/meniu a la carte

Bufet suedez
/meniu a la carte
Bufet suedez
/meniu a la carte

Nota: Autoritatea contractanta va transmite in timp util agenda evenimentului pentru stabilirea intervalului orar pentru
servirea pauzelor de cafea si a meselor.

