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Obiectul prezentei achizitii este prestarea serviciilor de catering pentru participantii la sesiunile de 
instruire in domeniul antreprenoriatului in cadrul proiectului "lnovare sociala pentru Gherla", cod 
smis 155588, a�a cum sunt ele descrise in prezenta sectiune: Specificatii tehnice. Prezentele 
Specificatii tehnice sunt considerate minime �i obligatorii. Nu se accepta niciun fel de deviere de 
la acesta, iar orice oferta care nu respecta cerintele prezentului caiet de sarcini va fi declarata 
neconforma.

Proiectul "lnovare sociala pentru Gherla", cod smis 155588, este cofinantat din Fondul Social 
European prin intermediul Programului OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020. Proiectul se 
implementeaza in localitatea Gherla, judetul Cluj. Tn cadrul Activitatii 3 - Program complex, inovativ si 
integrat de ocupare pentru o piata activa a muncii in Gherla, Subactivitatea: SA3 .1- Program complex, 
inovativ si integrat de ocupare pentru o piata activa a muncii in Gherla din cadrul proiectului, de 
implementarea careia e responsabil Achizitorul (CRCR), se vor organiza, in anul 2023 , cursuri de 
instruire in domeniul antreprenoriatului pentru un numar total de 64 beneficiari. 

2. Conditii generale

Hrana calda (servicii de catering si coffe break) se va livra la locul de desfasurare a sesiunilor de 
instruire in domeniul antreprenoriatului, in localitatea Gherla, judetul Cluj. Prestatorul va prepara 
hrana in locatia proprie, autorizata din punct de vedere sanitar veterinar pentru pregatirea hranei. 

Sesiunile de instruire in domeniul antreprenoriatului se var organiza in functie selectia beneficiarilor 
din cadrul proiectului. Drept urmare, in baza acordului cadru de servicii de catering se vor incheia 
Contracte subsecvente pentru livrarea hranei calde ori de cate ori Ach1zitorul va organiza sesiuni de 
instruire in domeniul antreprenoriatului si va avea nevoie de hrana calda pentru participanti. 
Achizitorul poate avea in derulare unul sau mai multe sesiuni de instruire in domeniul 
antreprenoff lui, fiecare desfasurandu-se la locatia prcip'rie. Hran Ida va fi livrata o data pe zi, la 
fiecare dintre locatiile unde se vor organiza sesiunile. Se estimeaza ca vor fi organizate 3-4 sesiuni, cu 
o durata de maxim 5 zile, pentru 14-28 participanti/sesiune.

Graficul de livrare (continand locul de livrare, zilele de livrare, intervalul orar de livrare, nr. de meniuri 
de livrat intr-o zi de livrare) va fi comunicat Prestatorului de catre Achizitor cu minim 2 zile inainte de 
prima zi de livrare. Achizitorul va incheia un Acord cadru cu ofertantul ca�tigator, urmat de incheierea 
de contracte subsecvente in functie de necesitatile Achizitorului. Se estimeaza ca vor fi organizate 3-
4 sesiuni, cu o durata de maxim 5 zile/sesiune, pentru 14-28 participanti/sesiune. Acordul cadru va fi 
valabil de la �ata incheierii si pana eel tarziu in data de 3 1.12.2023 . 
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