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Aprobat
PRIMAR
Ec. Bardas Nicolae Liviu
CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte din documentatia de atribuire si contine indicatii privind
regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze
propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante.
Obiectul achizitiei il constituie achizitionarea de produse din conserve , produse
fainoase, condimente si mirodenii ,dulceturi marmelade, dulciuri , astfel:
Caracteristici:

Denumire produs

Cod CPV

Unitate de
măsură

Cantitate

Pateu de porc cu cheita , 100 g

15131310-1

cut

250

Pasta tomate, borc 800g

15331400-1

borc

16

Legume congelate , amestec, 320 gr.

15331170-9

pungi

220

Ciuperci conserva, cut 400g

15331400-1

cut

50

Mazare mijlocie, cut 800g

15331400-1

cut

20

Zacusca de vinete, borc 300g

15331400-1

borc

200

Fasole pastai, borc 800g

15331400-1

borc

130

Castraveti in otet, borc 720ml

15331500-2

borc

60

Tocana de legume , borcan 314g

15331400-1

borc

40

Paste fainoase vrac -5 kg

15850000-1

pungi

50 kg

Faina grau alba , 1 kg , calitate 0000

15612100-2

pungi

6

Gris, 500 gr.

15625000-5

pungi

5

Pesmet, 750 g

15851000-8

Pungi

5

Malai, 1 kg

15610000-7

pungi

50

Fidea,250 g

15850000-1

pungi

15

Orez, 1 kg.

03211300-6

pungi

50
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Cereale miere – 250 g

15613310-4

pungi

8

Delikat legume, 5 kg

15870000-7

galetusa

Piper macinat – 100 g

15870000-7

Pach

10

Boia dulce – 100g

15870000-7

pach

20

Sare fina – 1 kg.

15870000-7

pach

5

Sare lamaie -50 g

15870000-7

pach

2

Partunjel frunze uscat – 10 g

15870000-7

pach

25

Tarhon frunze uscat – 8 g

15870000-7

pach

25

Leustean frunze uscat -7g

15870000-7

pach

2

Foi dafin uscate – 15 g

15870000-7

pach

2

Marar plic uscat – 20 g

15870000-7

pach

2

Cimbru plic uscat -50 g

15870000-7

pach

2

Otet din vin – 1 l

15871110-8

Sticla

6

Gem cutie -20g

15332200-6

Cutie

1000

Zahar tos , 1 kg

15830000-5

pach

5

Zahar plic – 5 g

15830000-5

plic

2500

Ceai de fructe plic , 2 g

15864100-3

plic

3000

Oua, marimea M , buc

03142500-3

buc

650

Ulei de floarea soarelui , 1 l

15400000-2

sticla

32

Biscuiti Sandwich cu crema de cacao
tip Eugenia – 25 g

15842300-5

buc

1000

Biscuiti simpli – 70 g

15842300-5

pach

1000

Boluri din spuma pentru supa/ciorba
cu capac- min 475 ml

09222100-5

buc

100

Caserole din spuma pentru meniu, cu
trei compartimente

09222100-5

buc

100

20 kg
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Produsele solicitate trebuie sa fie fabricate conform instructiunilor tehnologice si retetei de
fabricatie, cu respectarea normelor sanitare si sanitar-veterinare in vigoare. Materiile prime si
auxiliare utilizate la fabricatie vor corespunde standardelor sau specificatiilor tehnice de produs cat
si reglementarilor sanitare si sanitar-veterinare in vigoare.
Capacul cutiei/borcanului nebombat, fără pete de rugină la exterior. După deschiderea
cutiei/borcanului nu se degajă nici un gaz, iar produsele alimentare din interior au toate proprietăţile
organoleptice normale.
Etichetarea produselor va contine elemente de indentificare a producatorului, a vanzatorului, data
fabricatiei si termenul de valabilitate. Din aceste trebuie sa rezulte distinct denumirea produsului,
lotul din care s-a livrat (data productiei si schimbul), termenul de pastrare si conditiile de depozitare.
Livrarea produselor se va face pe baza de comanda ferma la Cantina Sociala din str. Republicii nr.
96 intre orele 8,00-12,00 in baza graficului de livrare.
Produsele sus enumerate trebuie să corespundă condiţiilor microbiologice stabilite prin
normele de igienă privind alimentele şi protecţia sanitară a acestor emise de Ministerul Sănătăţii.
În componenţa produsului pot fi utilizate substanţe chimice ca aditivi alimentari cu
respectarea condiţiilor de puritate şi a concentraţiei maxime admise menţionate în normele de
igienă privind alimentele şi protecţia sanitară a acestor emise de Ministerul Sănătăţii.
Produsul va respecta limitele maxime admise de reziduri de pesticide şi antibiotice indicate
în normele de igienă privind alimentele şi protecţia sanitară a acestor emise de Ministerul Sănătăţii.
Furnizorul va asigura livrarea produsului cu respectarea legislaţiei aplicabile acestuia aşa cum
este ea prezentată de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă de bază
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai
în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor
minimale din Caietul de sarcini.
Se vor utiliza ambalajele permise de normele de igienă privind alimentele şi protecţia
sanitară a acestor emise de Ministerul Sănătăţii.
Ele trebuie să asigure produsului o protecţie eficientă faţă de alte impurificări accidentale pe
toată perioada prelucrării, păstrării şi transportului produsului. De asemenea trebuie să asigure
păstrarea integrităţii şi calităţii produsului pe timpul depozitării şi transportului. Ambalajele trebuie
să fie uscate, curate şi fără miros.
Transportul: Produsele se transportă numai în mijloace de transport destinate acestui scop care
trebuie să fie acoperite, curate, aerisite, dezinfectate, lipsite de mirosuri străine, neinfestate şi ferite
de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare.
Mijloacele de transport vor fi autorizate din punct de vedere sanitar veterinar.
Documente de însoţirea produsului: Fiecare transport trebuie însoţit de următoarele documente:
- factura fiscala, aviz de insotire a marfii, declaratia de conformitate, certificat de calitate
Receptia produselor
Recepţia cantitativă a produselor se face la sediile achizitorului de către reprezentanţii săi.
Livrarea se face în funcţie de graficul de livrare a unităţii achizitoare, in termen de 2 zile de la
comunicare.
Autoritatea contractanta nu va deconta transportul produselor.
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Propunerea financiara
Preturile care se compara in scopul intocmiri clasamentului sunt preturile in lei/intreaga
cantitate ,ofertate pentru furnizarea produselor la destinatia finala, exclusiv TVA.
Preturile vor include toate cheltuielile de transport extern, transport intern, cheltuieli
incarcare- descarcare, manipulare, asigurare, ambalare, precum si toate materialele necesare in
vederea protectiei produselor (paleti de lemn, folii de protectie, etc) pana la sediile beneficiarului si
raman neschimbate de la data semnarii contractului.

SECRETAR,
Jr. Ioana Madalina Roman
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