IN V I T A T I E D E P A R T I C I P A R E

Către ofertanţi
Stimata Doamnă/ Stimate Domnule,

S.C. INFO EDUCATIA S.R.L. are onoarea să vă invite să depuneţi oferta
dumneavoastră în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de Servicii de
consiliere și orientare în carieră Cod CPV: 79998000-6 Servicii de consiliere profesionala,
Cod CPV: 79634000-7 Servicii de orientare profesională
1. INFORMATII GENERALE
Achizitor: SC INFO EDUCATIA SRL
Adresă: Iași, SOS BARNOVA 100H, Localitatea Iași, Tara: România
Persoana de contact: COROLIUC ANCA
Tel: 0232-242215
Fax: 0232-242215
E-mail: office@infoeducatia.ro
Adresa de internet: www.infoeducatia.ro

Scopul proiectului EDUCATIE "CU PROFIT", POSDRU/175/2.1/S/150105:
Sprijinirea unui număr de 960 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ
secundar (învățământul liceal și învățământul profesional – ISCED 3) din regiunile Nord Est
si Centru in dezvoltarea cunoștințelor si aptitudinilor necesare procesului de inserție pe piața
muncii, prin participarea la activați specifice firmelor de exercițiu.

Obiectivele proiectului:
Obiectiv specific 1.
Înființarea a 120 de firme de exercițiu, de către elevii din învățământul liceal și învățământul
profesional – ISCED 3, din Regiunile Nord Est si Centru, in vederea pregătirii acestora
pentru piața muncii.
Obiectiv specific 2.
1

Dezvoltarea abilitaților și competențelor profesionale a 960 de elevi înmatriculați în sistemul
național de învățământ secundar, din Regiunile Nord Est si Centru prin punerea în practică a
cunoștințelor teoretice acumulate în scoală, în cadrul firmelor de exercițiu înființate.
Obiectiv specific 3.
Creșterea gradului de orientare si consiliere socio-profesionala pentru 960 de elevi
înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar (învățământul liceal și învățământul
profesional – ISCED 3) din regiunile Nord Est si Centru în vederea integrării pe piața forței de
muncă după absolvire.
2. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (specificațiile tehnice)
Pentru ca obiectivul nr. 3 să poată fi realizat este necesară achiziționarea de servicii
de orientare si consiliere profesională pentru un numar de 240 elevi, după cum
urmează:
Specificații cantitative
Numărul total de elevi consiliați: 240 elevi – 80 elevi /județ /3 județe.
Numărul total de ore de consiliere: 600 de ore din care:
-

120 ore consiliere de grup (30 de grupe /4 ore consiliere grupă/8 elevi grupă) și

-

480 de ore consiliere individuală (2 ore consiliere individuală/elev)

Numărul total de deplasări - estimativ: 150 din care:
-

30 deplasări pentru consilierile de grup - estimativ și

-

120 deplasări pentru consilierile individuale - estimativ.

Specificații calitative


Furnizorul va susține:
-

4 ore de consiliere de grup pentru fiecare elev beneficiar al proiectului.
In vederea susținerii consilierii de grup achizitorul va constitui 30 de grupe de
elevi (in medie 8 elevi pe grupa). Furnizorul va presta activitățile de consiliere
de grup pentru grupele constituite.



2 ore de consiliere individuală pentru fiecare elev beneficiar al proiectului.

În vederea susținerii activităților de consiliere furnizorul în colaborare cu achizitorul va
realiza:
-

stabilirea calendarului de lucru cu beneficiarii pentru programarea activităților
de consiliere de grup și programarea activităților de consiliere individuală cu
fiecare elev în parte,

-

preluarea de la achizitor a materialelor in baza cărora se va realiza activitatea
de consiliere.
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Achizitorul va pune la dispoziția prestatorului ghidul pentru orientarea și
consilierea de grup și prezentarea power point pentru realizarea acestei
activități.


În cadrul programului de consiliere și orientare profesională de grup se va realiza:
-

consiliere cu privire la elaborarea CV- ului,

-

consiliere despre elaborarea scrisorii de intenție,

-

consiliere cu privire la interviul de angajare,

-

consiliere cu privire la identificarea unui loc de muncă,

-

consiliere cu privire la pregătirea profesională,

-

consiliere pentru dezvoltarea respectului și încrederii în sine și în ceilalți,

-

consiliere pentru îmbunătățirea managementului emoțiilor și valorizarea
personală,



-

consiliere pentru construirea planului de carieră,

-

consiliere pentru identificarea intereselor profesionale,

-

consiliere cu privire la dezvoltarea capacității decizionale etc.

în cadrul programului de consiliere și orientare profesională individuală se vor realiza
activități de:
-

aplicare de teste pentru stabilirea profilului psiho-profesional


Holland,



G.Berger



Inventar de valori profesionale (adaptare dupa D. Super)

Prin aplicarea celor 3 teste se urmărește: evaluarea personalității vocaționale și
înțelegerea interesului în contextul unor tipuri specifice de sarcini de lucru şi
activități
Achizitorul va pune la dispoziția prestatorului testele și modalitatea de interpretare
a acestora pentru realizarea acestei activități.

-

prezentare a profilului fiecărui beneficiar in parte,

-

orientare si planificare personalizata a carierei.

-

realizare plan de continuare a studiilor pentru fiecare elev sau de integrare in
câmpul muncii.

-

orientare a elevilor către domenii de activitate specifice în cadrul firmelor de
exercițiu.

3

Prestatorul are obligația de a completa următoarele documente*:


Plan de Consiliere. Acesta va conține datele de planificare și realizare a activităților
de consiliere,



Liste de prezenta la consilierea de grup,



Liste de prezenta/fișe de consiliere pentru consilierea individuală,



Testele Aplicate,



Profilele psiho-profesionale întocmite,



Planurile de carieră individualizate,

* Aceste documente pot fi completate/suplimentate de altele în funcție de necesitățile de
implementare ale proiectului.
Documentele justificative aferente derulării serviciilor vor fi puse la dispoziția achizitorului.
Furnizorul serviciilor de informare, consiliere si orientare profesionala are obligația de a:
-

colabora cu achizitorul in vederea adaptării serviciilor oferite la specificul
grupului țintă,

-

pregăti activitățile specifice de informare, consiliere si orientare pentru grupul
țintă,

-

elabora documentele specifice necesare derulării serviciilor și raportării,

-

comunica cu grupul țintă pentru programarea și derularea serviciilor,

-

interpreta testele și si instrumentele de evaluare aplicate beneficiarilor,

-

realiza un profil individual al fiecărui beneficiar,

-

asista fiecare beneficiar pentru realizarea unui plan de carieră,

-

realiza si colecta documentele justificative aferente derulării serviciilor si
punerea acestora la dispoziția achizitorului,

-

răspunde oricăror solicitări formulate de achizitor in legătură cu prezentul
contract.

Activitățile de consiliere se vor susține în cadrul liceelor incluse în proiect:

Liceu
Colegiul Naţional ”Gheorghe Asachi”, Piatra
Neamt
Colegiul Tehnic de Transporturi și Construcții
Iași

Localitate

Județ

Piatra Neamţ

Neamţ

Tg. Neamţ

Neamţ

Nr. elevi
24

32
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Colegiul Naţional ”Ştefan cel Mare”, Târgu
Neamt
Colegiul ”Alexandru cel Bun”, Gura Humorului

Tg. Neamţ
Gura
Humorului

Colegiul Naţional ”Euxodiu Hurmuzachi”,
Radauti

Radauti

Neamţ

Suceava
Suceava

24

24

24

Colegiul Naţional ”Nicu Gane”, Falticeni

Falticeni

Liceul Teoretic ”Mihail Kogalniceanu”, Vaslui

Vaslui

Vaslui

24

Liceul Tehnologic ”Ion Mincu”, Vaslui

Vaslui

Vaslui

24

Liceul Teoretic ”Emil Racovita”, Vaslui

Vaslui

Vaslui

32

Suceava

32

Termenele pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor
 Termenul de începere a serviciilor este de maxim 5 zile de la data solicitării ferme din
partea SC INFO EDUCATIA SRL (în condițiile în care există o grupă de consiliere
constituită).
Condițiile de actualizare/ modificare a prețului contractului de achiziție
 Prețul contractului nu se actualizează,
 Nu se fac plăti in avans,
 Plățile se vor face in urma recepției calitative a serviciilor, in urma semnării unui
proces verbal de recepție si a Raportului prestatorului1,
 Documentele in baza cărora se va face plata sunt:
o

raport de prestare servicii,

o

proces verbal de recepție,

o

factura.

In factura/documente prestare se va detalia modul de calcul pentru fiecare beneficiar după
cum urmează:
Număr de beneficiari consiliați (2 ore individual si 4 ore in

Cost unitar

Cost total

grup)

TOTAL
 Termenul de plata este la 60 de zile de la primirea facturii.
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Anexe:
 Certificat de înregistrare / Certificat constatator emis de către Oficiul Național al
Registrului Comerțului/Statut, din care trebuie să rezulte că ofertantul

poate

desfășura activități de natura celor solicitate prin specificațiile tehnice – în copie ,
Reguli referitoare la protecția muncii
Pe parcursul îndeplinirii contractului vor fi respectate regulile obligatorii referitoare la
condițiile de munca si protecția muncii (vezi www.protectiamuncii.ro), precum si de
respectarea si implementarea principiilor egalității de șanse si nondiscriminării in cadrul
fiecărei acțiuni si activități ale contractului, prin raportare la prevederile legislației naționale in
domeniu.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare il reprezintă: “preţul cel mai scăzut”.

Adresa la care se depune oferta:
S.C. INFO EDUCATIA S.R.L., Iaşi, Sos. Națională nr.178-180.

Data limita pentru depunerea ofertei: 07.08.2015 ORA 12.00

Întocmit,
FAIRING RALUCA
Expert Logistic
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