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INFORMAȚII ȘI CONDITII GENERALE 
 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 

ansamblul cerinţelor pe baza cărora fiecare ofertant elaborează oferta cu  cele două 
componente ale sale: propunerea tehnică și financiară. 

Procedura de atribuire aplicată este „Procedura de licitaţie deschisă”.  
În cadrul procedurii s-a prevăzut defalcarea achiziției  pe  două loturi de furnizare 

pachete de produse, cu aplicarea criteriului de atribuire: ”cel mai bun raport calitate-preț”, 
in conditiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și ale Hotărârii nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare atribuirea 
contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice.  

Pentru Lotul 1 - se vor oferta pachete de alimente şi nu produsele alimentare în 
mod individual, respectiv pentru Lotul 2-  se vor oferta pachete de sprijin pentru 
participarea la activităţile educaţionale şi nu articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, 
rechizite şcolare separat. 

Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerinţele minimale din specificațiile 
tehnice aferente caietului de sarcini, acestea fiind considerate obligatorii.  

Produsele ofertate în cadrul pachetelor de produse trebuie să îndeplinească 
cerinţele prevăzute în descrierea din caietul de sarcini, considerate necesare pentru 
asigurarea calităţii. Cerinţele sunt obligatorii pentru toţi ofertanţii şi nu îi absolvă pe aceştia 
de responsabilitatea de a realiza şi alte sarcini necesare pentru asigurarea calităţii 
produselor. 

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare, neconforme cu cele 
prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului, în temeiul articolului 137 
alin. (1) din Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-
cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, potrivit căruia ” Comisia de evaluare are 
obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi neconforme”.  În acest sens, orice ofertă 
prezentată va asigura condiţiile minimale din prezentul caiet de sarcini, urmând a fi luată în 
considerare în cazul în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerinţelor minimale. 

Este obligatorie întocmirea propunerii tehnice astfel  încât, în procesul de evaluare, 
informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a corespondenţei cu 
cerinţele tehnice din Caietul de Sarcini. 

Propunerea financiară trebuie să fie corelată cu elementele propunerii tehnice și să 
permită îndeplinirea contractului de achiziție, la parametrii cantitativi și calitativi solicitați 
prin caietul de sarcini, în condițiile legal reglementate de legislația în vigoare. 

Preţul inclus în propunerea financiară va fi estimat în lei, fara TVA, cu specificarea 
TVA separat, fără a depăși valoarea estimată/tip pachet/lot, comunicată prin anunțul de 
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participare. În cazul în care prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește 
valoarea estimată/tip pachet/Lot, comunicată prin anunțul de participare, oferta este 
considerată inacceptabilă. 

Pe perioada derulării contractului, entitatea contractantă îşi rezervă dreptul de a 
achiziţiona produse în funcţie de necesităţi, pe baza unei note de comandă, astfel încât să 
poată răspunde condițiilor și obligațiilor determinate de finanțarea achizițiilor prin 
Programul Operațional Capital Uman. 

 Datorită defalcării achiziţiei pe loturi, ofertele, respectiv propunerile tehnice și 
propunerile financiare vor fi prezentate distinct, pe fiecare lot ofertat, pentru a face 
posibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte și a algoritmului de calcul 
stabilit în documentația de atribuire. 

 
Pentru elaborarea ofertei se vor avea în vedere atât informațiile precizate in 

prezentul Caiet de sarcini, cât şi informațiile precizate in Anexele Caietului de sarcini: Anexa 
1- Estimarea valorii totale a achizițiilor și estimarea pe loturi; Anexa 2- Configurarea  
tipurilor de pachete de produse pe loturi; Anexa 3- Grafic de livrare estimativ pe loturi; Anexa 
4 – Specificaţii tehnice şi caracteristici produse pe loturi – care sunt parte integrantă a 
cerințelor Caietului de sarcini. 

Oferta și documentele care  însoțesc oferta vor fi semnate potrivit prevederilor 
legale. 

Oferta  va avea o perioada de valabilitate corelată cu perioada de parcurgere a 
procedurii de atribuire, respectiv 90 de zile. 

Ofertanții trebuie să îndeplinească criteriile de calificare stabilite în documentația 
de atribuire și să completeze DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de 
autoritatea/entitatea contractantă, pentru fiecare lot in parte. Neîndeplinirea criteriilor 
de calificare sau necompletarea DUAE în conformitate cu cerințele stabilite de entitatea 
contractantă conduce la considerarea ofertei ca inacceptabilă. 

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a 
unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentația de 
atribuire. Clasamentul ofertelor se realizează prin ordonarea descrescătoare a punctajelor, 
oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv oferta cu cel mai mare punctaj. În 
cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, 
departajarea se va face având în vedere punctajul obținut pentru factorul de evaluare preț. 

Operatorii economici pot fi excluși din procedura de achiziții publice/pot fi urmăriți 
în justiție în temeiul legislației naționale în cazuri grave de declarații false atunci când  au 
completat DUAE  referitor la informațiile furnizate privind absența motivelor de excludere,  
îndeplinirea criteriilor de calificare sau a factorilor de evaluare și/sau nu au fost în măsură 
să prezinte documentele justificative. 
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1.Denumirea autorităţii/entităţii contractante: „Asociaţia Înapoi la Muncă”  

2. Persoane/date de contact: 
 

 Ion PICIORUȘ - telefon: 0726.694.701, email: la_munca@yahoo.com 

3. Adresa sediului social: Str. Malu Rosu, nr. 47, zona benzinariei AD94GROUP (fostul 

EUROIL, JETOIL) Ploiesti, judetul Prahova, Cod postal 100490, E-mail: la_munca@yahoo.com 

4. Informații despre proiectul în cadrul căruia se realizează achiziția: 

Titlu proiect:  Achiziția publică aferentă contractului se realizează în cadrul proiectului 

„Măsuri Integrate de Reducere a numărului de persoane aflate în Risc de Sărăcie şi 

Excluziune Socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S)”, Cod 

Proiect -  POCU/400/4/2/125895.  

Obiectivului general al proiectului – dezvoltarea şi implementarea de măsuri integrate de 

reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi de excluziune socială, respectiv 

implementării măsurii de intervenţie în domeniul educaţiei.  

5. Locația livrării produselor: Comuna Beştepe, Judeţul Tulcea, Regiunea Sud-Est. Produsele 

vor fi livrate de către furnizor persoanelor din grupul ţintă al proiectului, la domiciului 

acestora, conform informaţiilor din nota de comandă elaborată de autoritatea/entitatea 

contractantă.  

6. Tip contract: Contract de furnizare produse.  

7. Procedura de achiziție: Procedura de licitatie deschisa prin mijloace electronice, conform 

Legii 98/2016 privind achiziţiile publice şi HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016. 

8.Obiectul procedurii de achiziţie 
 
Obiectul achiziției este reprezentat de atribuirea de contracte pentru furnizare de pachete 
de produse: 

- Furnizare pachete de produse alimentare pentru persoane defavorizate – Lot1; 
- Furnizare pachete sprijin pentru activităţile educaţionale – Lot 2. 
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8.1. Caracteristici LOT1 - Furnizarea de pachete de produse alimentare pentru persoane 

defavorizate, respectiv pentru sprijinirea materială a 100 persoane marginalizate din 

grupul ţintă pentru ameliorarea nivelului şi a condiţiilor de trai, ca măsură complementară 

furnizării serviciilor medico-sociale  - pachet tip 1, Cod CPV 15897300-5,  Pachete de 

alimente (Rev.2).  

Conţinutul unui pachet de produse alimentare este prevăzut în  Anexa 2 la prezentul Caiet 

de sarcini Configurarea tipurilor de pachete de produse pe loturi  

Specificațiile tehnice și caracteristicile minimale ale produselor sunt menționate în Anexa 4 
la prezentul Caiet de sarcini – Specificaţii tehnice şi caracteristici produse pe loturi. 
 
Numărul de pachete alimentare care se vor achiziționa: maxim 100 de pachete/lună, 
livrabile lunar, în total maxim 3.100 de pachete pe o perioadă de 31 luni, dar nu mai târziu 
de data de 12 mai 2022. 
   
Graficul estimativ de livrări este prezentat in Anexa 3 la prezentul Caiet de sarcini- Grafic de 
livrare estimativ pe loturi 
 
8.2. Caracteristici LOT 2 - Furnizare pachete de sprijin pentru activităţi educaţionale,  

respectiv pentru  creşterea accesului la educaţie şi reducerea abandonului preșcolar și 

şcolar a 50 de copii din comunitatea marginalizată din cadrul UAT Beştepe (15 preşcolari şi 

35 şcolari)  – pachet tip 2, Cod CPV 18000000-9, Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de 

voiaj şi accesorii; Cod CPV 39162110-9, Rechizite şcolare;  

Conţinutul unui pachet pentru activități educaționale este prevăzut în Anexa 2 la prezentul 

Caiet de sarcini Configurare tipuri de pachete pe loturi . 

Specificațiile tehnice și caracteristicile minimale ale produselor sunt menționate în Anexa 4 
la prezentul Caiet de sarcini – Specificaţii tehnice şi caracteristici produse pe loturi. 
 
Numărul de pachete educaționale care se vor achiziționa: maxim 50 de pachete/an, 
livrabile pe anual, în total maxim 150 de pachete pe o perioadă de 3 ani, dar nu mai târziu 
de data de 12 mai 2022.  
Graficul estimativ de livrări pe loturi este prezentat în Anexa 3 la prezentul Caiet de sarcini- 
Grafic de livrare estimativ pe loturi 
 
În cazul ambelor loturi, pe perioada derulării contractului, autoritatea/entitatea 
contractantă îşi rezervă dreptul de a achiziţiona pachete de produse în funcţie de necesităţi, 
pe baza unei note de comandă, astfel încât achiziționarea pachetelor de produse să se 
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adapteze cantitativ numarului de persoane din grupul țintă al proiectului și să răspundă 
condițiilor și obligațiilor determinate de finanțarea achizițiilor prin Programul Operațional 
Capital Uman.  
 
9. Durata contractului de furnizare produse: 

 Durata contractului, pentru fiecare lot, începe de la semnarea contractului și până în 
ultima zi de implementare a activității aferente proiectului, dar nu mai târziu de 12 
mai 2022. 
 

10. Valoarea totală estimată, fără TVA: 

 Valoarea totală estimată a achiziției, pentru cele două loturi este de 878.641,00 lei 

fără TVA.  

 Valoarea estimată pentru fiecare lot in parte și pe cantități aferente fiecărui lot 
este prezentată în cadrul Anexei 1- Estimarea valorii totale a achizițiilor și 
estimarea pe loturi. 

 
11. Condiții și termene de plată: 
 
Pentru fiecare comandă se va emite factură. 

 
Termen de plată: Efectuarea plății se va realiza în termen de 30 zile de la acceptarea la plată 
a facturii emise de către furnizor, pentru fiecare comandă livrată și recepționată. 
 
Modalitate de plată: prin virament, in contul  bancar al ofertantului, care va fi indicat in  
contractul de furnizare, în baza facturii emise de către  furnizor pentru produsele 
furnizate/livrate și recepționate. 
 
Condiții de plată: Plata facturii se va face după întocmirea “Procesului verbal de receptie a 
produselor”, semnat de către furnizor și avizat de către reprezentantul entităţii/autorităţii 
contractante în vederea efectuării plăţii. 
 
Penalități: 
În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
contract, atunci autoritatea/entitatea contractantă este îndreptăţită să deducă din preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03% pe zi de 
intârziere din valoarea produselor ce trebuie furnizate. 
În  cazul în care autoritatea/entitatea contractantă nu onorează facturile în termen de 30 de 
zile de la expirarea perioadei convenite (pentru plata facturii), atunci acesta are obligaţia de 
a plăti ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,03% pe zi de intarziere 
din plata neefectuată. 



 

 

 

PARTICIPAREA LA SERVICIILE FURNIZATE  ÎN CADRUL ACESTUI PROIECT ESTE GRATUITĂ! 
Asociația “Inapoi la Munca” - Operator date cu caracter personal nr. 14457 

MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA 

MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE (M.I.R.S.E.S.) - POCU/400/4/2/125895 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

 

Obligaţia de a plăti penalităţi (cu respectarea principiului tratamentului egal) se va realiza 
astfel: 

 pentru autoritatea/entitatea contractantă: sumă echivalentă cu o cotă procentuală 
de 0,03% pe zi de intarziere din plata neefectuată, 

 pentru furnizor: o cotă procentuală de 0,03% pe zi de intarziere din valoarea 
furnizării neprestate.  

 
12. Garanția de bună execuție 
Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de achiziţie publică. De regulă, garanția de bună execuție se constituie prin 

scrisoare de garanție bancară, care devine anexă la contract. 

Valoarea garanţiei de bună execuţie prin raportare la complexitatea contractului de achiziţie 

publică care urmează a fi executat va fi de 2% din preţul contractului de furnizare, fără TVA. 

Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, în cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin 

contract, în limita prejudiciului creat. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de 

bună execuţie autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât 

furnizorului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au 

fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.  

În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, furnizorul are obligaţia de 

a reîntregi garanţia în cauză, raportat la restul rămas de executat. 

In cazul contractului de furnizare, autoritatea/entitatea contractantă are obligatia de a 
elibera/restitui garanția de bună executie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către 
furnizor a obligațiilor asumate prin contractul de achizitie publică, dacă nu a ridicat până la 
acea data pretenții asupra ei. 
 
13.Condiţii  și termene de livrare, recepție și calitate. 
13.1.Livrarea pachetelor de produse. 
 
Produsele vor fi livrate pe pachete de produse, așa cum sunt acestea prevăzute în Anexa 2 
la prezentul Caiet de sarcini - Configurarea tipurilor de pachete de produse pe loturi. 
Pachetele de produse vor fi livrate în temeiul contractului şi numai în baza comenzilor 
emise de Asociația „Inapoi la Muncă”.  
În nota de comandă se va preciza numărul de pachete, locul, ziua livrării, persoana de 
contact și intervalul orar pentru livrarea comenzii.  
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Pe baza notei de comandă, autoritatea/entitatea contractantă îşi rezervă dreptul de a 
achiziţiona pachete de produse în funcţie de necesităţi, astfel încât achiziționarea 
pachetelor de produse să se adapteze cantitativ la numarul de persoane din grupul țintă al 
proiectului și să răspundă condițiilor și obligațiilor determinate de finanțarea achizițiilor prin 
Programul Operațional Capital Uman.  
În Anexa 3 a prezentului Caiet de sarcini este prezentat cu titlu estimativ un Grafic de livrare 
estimativ pe loturi.  
 
Termen de solicitare a comenzii: până la data de 20 (douăzeci) a lunii curente, începând cu 

luna semnării contractului. Dacă data de 20 (douăzeci) corespunde unei zile nelucrătoare, 

comanda se va realiza de preferință in prima zi lucrătoare, anterioară acestei date. 

Termen de livrare: până la data de 10 (zece) a lunii următoare in care a fost inițiată 

comanda. Daca data de 10 (zece) corespunde unei zile nelucrătoare, livrarea se va realiza de 

preferință, in prima zi lucrătoare, anterioară acestei date. 

Locul de livrare al produselor: Comuna Beştepe, Judeţul Tulcea, Regiunea Sud-Est. 

Ofertantul va asigura transportul la locul de livrare al produselor, respectiv la domiciliul 

beneficiarilor din grupul țintă al proiectului, informație care va fi oferită de către 

autoritatea/entitatea contractantă.  

Furnizorul are obligația de a asigura transportul și personalul necesar pentru 

livrarea/distribuirea pachetelor la domiciliul persoanelor din grupul ţintă (minim 1 

persoană).  

Nota: Asigurarea unui numar mai mare de persoane pentru livrarea/distribuirea 
pachetelor de produse aferente Lot 1, contribuie la acordarea de punctaj suplimentar 
ofertanților, conform informatiilor cuprinse in Strategia de contractare, capitol 3 
Modalitatea de atribuire, 3.4. Alegerea și justificarea criteriului de atribuire şi factorii de 
evaluare utilizaţi, la pct.3.4.1. Factori de evaluare – punctaj LOT 1 – pachet tip 1 -  
„Furnizarea de pachete de produse alimentare pentru persoane defavorizate”, pct. B . 

Personal asigurat de furnizor pentru distribuirea pachetelor la domiciliul persoanelor din 
grupul ţintă 
 
Documente, care vor însoți, dupa caz, produsele livrate: 
 
Furnizorul trebuie să prezinte pentru fiecare livrare următoarele documente: 

a) Factură fiscală/aviz de expediție; 
b) Certificate de garanție/valabilitate/ alte documente privind asigurarea calității ;  
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13.2. Recepţia pachetelor de produse se va face la locul, în ziua livrării și în intervalul orar 
menţionat în nota de comandă.  
 
Recepţia cantitativă şi calitativă se va efectua la momentul livrării pachetelor de produse si 
se va realiza de către managerul de proiect/persoana împuternicită a autorității/entității 
contractante și delegatul furnizorului prin semnarea unui proces verbal de recepție.  
Având în vedere faptul că furnizarea se va realiza pe pachete de produse, recepția 
cantitativă și calitativă privind conținutul pachetului va viza urmatoarele elemente: 
cantitatea de pachete; tipurile/caracteristicile produselor din cadrul pachetelor, cantitatea 
de produse, ambalarea, valabilitatea/garanția comercială, integritatea produselor, 
caracteristicile calitative ale produselor alimentare (asumate de ofertant in cadrul factorilor 
de evaluare pentru produsele selectate din Lot1  - calitate, conținut de grasime);  
În cazul în care, cu ocazia recepţiei se constată diferenţe faţă de calitatea sau cantităţile 

înscrise în documentele de însoţire a mărfii și respectiv față de condițiile asumate prin 

mecanismul de atribuire al contractelor de achiziție, furnizorul are obligația de a livra 

cantitățile lipsă sau de a inlocui produsele in termen de 48 de ore. Produsele neconforme nu 

se receptionează. 

Plata produselor se va efectua în urma recepției intregii cantități de produse. 

Furnizorul va suporta toate costurile suplimentare aferente aferente înlocuirii produselor 

necorespunzătoare, beneficiarul neputând fi considerat în vreun fel responsabil pentru 

cheltuielile respective. 

Neconformitatea calitativă a produselor livrate şi recepţionate va putea fi constatată în 
orice moment din interiorul termenului de valabilitate/garanție al acestora. 
Produsele necorespunzătoare vor fi înlocuite în termen de 48 de ore de la data reclamării. 
Ofertantul trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de: 

 Ordinul ministerului sănătăţii nr. 976/1998- Norme de igienă privind producţia, 
prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 OUG 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării 
alimentelor cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea 150/2004 privind siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Alte prevederi legislative care corespund unor condiții specifice și tipurilor de 
produse achiziționate. 

 

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul  de a reface analizele privind calitatea bunurilor, 
în orice moment ulterior achiziţiei. Costurile suplimentare determinate de testarea calităţii 
bunurilor vor fi suportate de către ofertanţi în cazul în care produsele sunt declarate 
neconforme sau de calitate inferioară celei solicitate. 
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*În elaborarea propunerii tehnice ofertanții vor avea in vedere includerea de informații/ 
realizarea unei declarații privind asumarea condițiilor și termenelor de livrare, recepție  a 
pachetelor de produse livrate, conform solicitărilor din secțiunile 13.1., 13.2.  
 
13.3. Condiții de asigurare a calității – valabilitatea produselor /garanția comercială: 

Perioada minimă de valabilitate acordată produselor – Lot 1:   
 
Valabilitatea produselor comandate din Lotul 1, trebuie să acopere cel puţin 50% din 
perioada de valabilitate garantată de producător. 
Această măsură se impune a fi luată în special în cazul alimentelor pentru evitarea 
producerii toxinfecţiilor alimentare sau a altor afecţiuni determinate de calitatea 
necorespunzătoare a alimentelor. 

 
Perioada minimă de garanție comercială, acordată produselor din Lotul 2:  30 zile. 
În baza garanției comerciale se va emite Certificatul de garanție, care va fi transmis la 
livrarea produselor. 
 
*În elaborarea propunerii tehnice ofertanții vor avea in vedere includerea de informații/ 
declarație privind valabilitatea/garanția produselor care vor fi furnizate. 
Includerea informațiilor privind valabilitatea/garanția produselor se va putea realiza prin 
specificarea pentru fiecare produs a urmatoarelor informații: 

 denumire produs, 
 perioada minimă de asigurare a valabilității/garanției, după caz 
 modalitatile de asigurare a garantiei (intretinere, reparare, inlocuire),  
 denumirea si adresa unitatii care va realiza serviciile de asigurare a garanției 

 
13.4. Alte informații privind calitatea produselor: 
 
Condiții care trebuie îndeplinite de produsele alimentare: 
Produsele alimentare care vor fi contractate şi furnizate către Asociatia „Inapoi la Munca” 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 să se încadreze în nivelurile maxime admise de contaminare fizică, chimică, 
toxicologică; 

 să se încadreze în parametri de calitate specificaţi în declaraţia de conformitate/ 
în standarduL/specificaţia tehnică de produs; 

 să corespundă înscrisurilor de pe etichetă; 
 eticheta alimentului trebuie să indice catitatea de aditivi utilizată; 
 să fie avizate sanitar-veterniar; 
 să fie ambalate, etichetate şi marcate conform reglementărilor specifice; 
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 inscripţionarea trebuie să fie vizibilă, lizibilă, corectă şi completă. 
Calitatea produselor alimentare va putea fi probată prin testare. Metodele de testare sau de 
control vor fi conform standardelor de control folosite în laboratoarele Direcţiei de Sănătate 
Publică Judeţene şi vor fi efectuate numai în reţeaua sanitar-veterinară. 
 
14. Etichetarea produselor: 
Eticheta oricărui produs livrat trebuie să conţină următoarele informaţii minimale: 

- denumirea producătorului şi/sau furnizorului şi localitatea; 
- termen minim de garanţie, înscris citeţ pe ambalaj/etichetă; 
- condiţii de păstrare. 
- data fabricaţiei şi data expirării/termen de valabilitate. 
- alte informații obligatorii prevăzute de lege pentru fiecare categorie de produs în 

parte 
 
În elaborarea propunerii tehnice ofertanții vor avea in vedere includerea de informații/  
declarație de asumare a etichetării produselor/pachetelor de produse  care vor fi 
furnizate, conform solicitărilor din prezentul caiet de sarcini și a normelor legale. 
 
15. Ambalarea produselor 
 
Furnizorul are obligaţia de a grupa pentru livrare produsele în pachete, corespunzător celor 
două loturi, astfel încât acestea să fie uşor de recepţionat şi de manipulat de fiecare 
beneficiar. Pachetele individuale vor fi configurate conform Anexei 2 din prezentul Caiet de 
sarcini - Configurarea tipurilor de pachete de produse pe loturi. 
Produsele fiecărui tip de pachet vor fi împachetate/ambalate/ grupate în cutii (sau alt tip de 
ambalaj care să asigure integritatea produselor), pentru fiecare pachet tip 1/pachet tip 2 în 
parte. 
Ambalarea produselor altfel decât sub forma pachetelor, aşa cum sunt ele configurate, 
reprezintă o abatere de la prezentul caiet de sarcini, nefiind acceptată. 
De asemenea, furnizorul are obligaţia ambalării produselor sau componentelor acestora, 
pentru ca acestea să reziste, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, 
tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să 
apară în timpul transportului, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală. În 
cazul ambalării produselor cu greutăţi şi volume mari în cutii, furnizorul va lua în 
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa 
facilităţilor de manipulare în puncte de tranzit. 
Produsele contractate se vor livra ambalate şi marcate în conformitate cu documentaţia 
tehnică din caietul de sarcini, standardele şi celelalte reglementări legale în vigoare, astfel 
încât să nu fie afectate viaţa, sănătatea oamenilor şi securitatea muncii. 
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Toate materialele de ambalare a produselor precum şi toate materialele livrate, care sunt 
necesare protecţiei produselor, cu excepția tipurilor de ambalaje reutilizabile, rămân în 
proprietatea beneficiarului. 
Cheltuielile privind ambalarea pachetelor sunt în sarcina furnizorului și vor fi suportate în 
totalitate de furnizor. 
 
*În oferta tehnică, fiecare operator economic va preciza concret modul de 
grupare/ambalare/ împachetare al produselor în pachete (pachet tip 1- Lot 1/pachet tip 2- 
Lot 2) și asumarea cheltuielilor de ambalare. 
 
16.Transport 
 

Ofertantul va asigura transportul la locul de livrare al pachetelor de produse, respectiv la 

domiciliul beneficiarilor proiectului. 

Furnizorul poartă întreaga responsabilitate pentru transportul în condiţii optime a 
produselor la adresa de livrare specificată în caietul de sarcini şi respectiv în nota de 
comandă, cât şi de calitatea produselor livrate. Toate produsele prezentate în caietul de 
sarcini trebuie să îndeplinească condiţiile igienico-sanitare şi respectiv standardele 
prevăzute în legislaţia actuală. 
În timpul transportului, furnizorul are obligaţia de a folosi ambalaje corespunzătoare, care 
să asigure integritatea mărfurilor, obligația manipulării şi depozitării acestora. Marcarea 
ambalajelor de desfacere şi de transport se face în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare.  
Răspunderea şi riscurile pentru marfa expediată, pe timpul transportului, aparţin 
furnizorului. 
Furnizorul va răspunde pentru calitatea produsului livrat, în interiorul termenului de 
garanţie/valabilitate, autoritatea/entitatea contractantă fiind în drept să solicite în interiorul 
acestor termene, înlocuirea fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă, în cel 
mult 48 de ore, a produsului necorespunzător.  
Autoritatea/entitatea contractantă poate respinge lotul de produse/fracțiune din acesta, 
dacă la recepţia calitativă constată că produsele inspectate din punct de vedere calitativ nu 
corespund caracteristicilor tehnice solicitate. 
Pentru realizarea transportului pachetului de produse din Lotul 1, furnizorii trebuie să 

deţină mijloace de transport prevăzute cu instalație frigorifică funcţională permanent, care 

să menţină o temperatură constantă în interiorul spaţiului de depozitare produse cuprinsă 

între  +2...+8 0C. Acestea trebuie să fie  închise, izoterme, să asigure transportul pentru 

furnizarea cantității maxime de produse solicitate/lună și  păstrarea nemodificată a 

caracteristicilor organoleptice, fizico-chimice și microbiologice ale produselor, pe toată 

perioada transportului -pentru Lot 1;  
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Pentru Lotul 2 furnziorul va trebui să dovedească deținerea de mijloace de transport care 

să aibă capacitatea necesară și să asigure integritatea produselor pe toată perioada 

transportului.  

Transportul produselor nealimentare trebuie să asigure integritatea produselor şi furnizarea 
acestora în condiţii de calitate, cu ambalaje nedeteriorate.  
Furnizorul se obligă să asigure transportul până la destinaţia menţionată în formularul de 
comandă, atât în cazul  lotului 1, cât și în cazul lotului 2 de produse. 
 

*Nota: Deținerea de mijloace de transport se constituie ca și criteriu de calificare, conform 

informațiilor cuprinse in Strategia de contractare, Cap.3 Modalitatea de atribuire, 3.3. 

Alegerea și justificarea criteriilor de calificare, pct. D Capacitatea tehnică și profesională. 

Neindeplinirea acestui criteriu atrage necalificarea ofertantului. Detinerea de mijloace de 

transport va fi probata prin Documente financiar-contabile, alte documente care probează 

deținerea autoturismului sau capacitatea de transport a ofertantului în cantitățile și în 

condițiile solicitate pentru asigurarea calității produselor. Ofertantul va specifica documentul 

prin care probează indeplinirea acestui criteriu. 

*În elaborarea propunerii tehnice ofertanții vor avea in vedere includerea de informații/  
declarație de asumare a asigurării transportului la locul de livrare al pachetelor de 
produse, respectiv la domiciliul beneficiarilor proiectului, în condiții optime, prevăzute de 
legislația în vigoare. Ofertanții vor specifica și documentele prin care probează deținerea 
mijloacelor de transport/capacitatea de transport. 
 

17.Alte cerinţe 
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a refuza produsele care nu corespund 

calitativ cu cerinţele minime din caietul de sarcini şi din propunerea tehnică. 
Oferta care nu respectă cerinţele minime din caietul de sarcini va fi declarată 

neconformă. Sunt considerate defecte, adaptate în funcţie de categoria de produse 
alimentare/nealimentare (cu titlu de exemplu): 

- produse transportate în condiţii necorespunzătoare; 
- data valabilității minimale depăşită sau lipsa inscripţionării datei durabilităţii 

minimale, înscrisuri lizibile; 
- nerespectarea calităţii nutritive a unui produs, a conţinutului minim de proteine, 

grăsimi sau a conţinutului de umiditate sau de sare depăşit faţă de valorile impuse; 
- lipsa parţială sau totală a elementelor obligatorii de identificare- caracterizare a 

produselor; 
- livrări de produse oprite temporar/definitiv de la comercializare 
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- orice alte deficiențe care pot duce la alterarea/deteriorarea produselor achiziționate 
și care pot impiedica utilizarea acestora pentru scopul propus. 

 
Specificaţii suplimentare privind dreptul de refuz pentru produsele/ pachetele de 
alimente: 

 
- gust şi miros necorespunzător: acru, mucegai, rânced, miros de produs stătut, închis, 

acru; 
- gust şi miros neplăcut/străin cauzat de depozitarea necorespunzătoare, fără 

respectarea vecinătăţii produselor; 
- miros de alterat, culoare modificată, arsuri de congelare; 
- suprafeţe lipicioase sau mâzgălite cu colonii de mucegai alb; 
- nerespectarea normelor de etichetare şi de conformitate impuse de legislaţia în 

vigoare; 
- nerespectarea calităţii nutritive a unui produs, a conţinutului minim de proteine, 

grăsimi sau a conţinutului de umiditate sau de sare depăşit faţă de valorile impuse; 
- lipsa parţială sau totală a elementelor obligatorii de identificare- caracterizare a 

produselor. 
 

Autoritatea/entitatea contractantă va putea inspecta şi/sau testa  lunar livrările pentru a 
verifica conformitatea produselor cu specificaţiile din prezentul Caiet de sarcini precum şi cu 
propunerea tehnică a ofertantului. 
 

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a refuza produsele care sunt trecute 
de prima jumatate a termenului de valabilitate pentru produse Lot 1 sau care nu au o 
garantie de cel putin 30 de zile pentru Lotul 2 de produse. Măsura valabilității produselor 
alimentare se impune a fi luată pentru evitarea producerii toxinfecţiilor alimentare sau a 
altor afecţiuni, determinate de calitatea necorespunzătoare a alimentelor. 

Ofertantul trebuie să dovedească faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional, 
precum şi că va respecta aceste condiţii pe parcursul îndeplinirii contractului de furnizare.  

Se va prezenta de către toţi operatorii economomici participanţi la procedură 
”Declaraţie privind respectarea condițiilor de mediu, social și cu privire la relațiile de 
munca”.  

Instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii 
detaliate privind reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii sunt: 
www.mmuncii.ro. 

 
 
 
 

http://www.mmuncii.ro/
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18. Criterii de calificare și factori de evaluare 
 
18.1. Criterii de calificare 
A. SITUATIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI SAU OFERTANTULUI 

1. ofertantul, terții sustinatori si subcontractantii nu se afla în situaţie de conflict de 
interese, aşa cum este acesta definit în cadrul art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice 
 
Se va completa Formularul 1 – ”Declarație privind evitarea conflictului de interese, conform 
art.59, 60 din Legea nr. 98/2016” – inclus în  cadrul documentului ”Formulare 125895” -  
aferent documentației de atribuire. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti 
participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tertul sustinator, 
după caz)  
 
2. ofertantul, terții sustinatori si subcontractantii nu se afla în niciuna din situatiile de 

excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016.  

Se va completa Formularul nr.2 – ”Declarație privind neincadrarea in situatiile de excludere 
mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016” – inclus în  cadrul documentului 
”Formulare 125895” -  aferent documentației de atribuire. Declaratia se va prezenta odata 
cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, 
subcontractant si tertul sustinator, după caz). 
  
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea condițiilor asumate prin completare 
DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii/entităţii contractante, doar de 
catre ofertantul clasat pe locul I, in urma finalizării evaluării ofertelor. 
Aceste documente sunt: certificat de atestare fiscala eliberat de ANAF privind plata 
sumelor datorate bugetului de stat si bugetelor sociale in original sau copie certificata cu 
mentiunea conform cu originalul (certificat care sa ateste lipsa datoriilor restante la 
momentul depunerii acestora); certificatul fiscal privind plata taxelor si impozitelor la 
bugetul local in original sau copie certificata cu mentiunea conform cu originalul (certificat 
care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora); dupa caz, 
documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de 
derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind 
achizitiile publice;  cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de 
administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a 
celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum 
rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. 
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B. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE 

1.Ofertantii vor prezenta DUAE din care sa reiasă existenta unei forme de înregistrare a 
firmei  in conditiile legii din tara de rezidentă, sa reiasă că operatorul economic este legal 
constituit, că nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si 
faptul că are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul 
contractului.  
Ofertantul clasat pe locul I va prezenta Certificat constatator emis de ONRC de pe lânga 
Tribunalul Teritorial in original, copie legalizată sau copie certificată „conform cu originalul”, 
din care să rezulte adresa actuală si obiectul de activitate al societăţii. Obiectul contractului 
trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC 
(principal sau secundar). Informatiile cuprinse in documentul justificativ trebuie sa fie 
valabile/reale la momentul prezentarii.  
Ofertantii straini  vor prezenta documente echivalente emise în țara de rezidență. 
 

C. SITUAŢIA ECONOMICA ŞI FINANCIARA: 

1.Ofertanții (inclusiv asociati/subcontractanti/terti susținători) vor prezenta DUAE din care 
să reiasă că au înregistrat o cifră de afaceri medie anuală care vizează activitatea în ultimii 
2 ani (2017, 2018) egală cu cel putin ½ din valoarea estimată totală a lotului pentru care se 
depune oferta, pentru fiecare an de activitate, respectiv 407.821,00 (patru sute sapte mii 
opt sute douăzeci si unu) lei pentru Lotul 1 si 31.500,00 (treizeci şi unu mii cinci sute) lei 
pentru Lotul 2. Completarea DUAE se va realiza de către operatorii participanţi la procedura 
de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Completarea se va face in lei. 
Ofertantul clasat pe locul I va prezenta documente justificative: bilanţul contabil din anii 
2017,2018, vizat si inregistrat de organele competente  (Documente din care sa reiasa cifra 
de afaceri pe ultimii 2 ani) 
 
D. CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI PROFESIONALĂ 
 
Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) vor prezenta DUAE din care să 
reiasă că:  

1.au derulat contracte de furnizare/livrare produse similare cu cele vizate prin procedura 
de atribuire în valoare cumulată cel puţin egală cu valoarea totală a contractului de 
achiziţie,  respectiv în sumă totală de minim 815.641,00  (opt sute cincisprezece mii şase 
sute patruzeci şi unu) lei pentru Lotul 1 şi de minim 63.000,00  (şaizeci şi trei de mii) lei 
pentru Lotul 2. Numărul maxim de contracte ce pot fi cumulate pentru calculul valorii 
menţionate anterior nu poate depăşi 3 (trei) contracte, aferente ultimilor 3 ani. 
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2.deţin mijloace de transport/asigură capacitatea de transport pentru pachetele de 
produse aferente Lot 1 si Lot 2, în acord cu informațiile prezentate in sectiunea 16 a 
Caietului de sarcini –”Transport”); 

 
Ofertantul clasat pe locul I va prezenta documente justificative din care să rezulte 
indeplinirea criteriilor de calificare:  

 contracte de furnizare/livrare produse; procese verbale de recepţie sau facturi emise 
pentru produsele furnizate/livrate însoţite de dovada plăţii;  

 documente financiar-contabile, alte documente care probează deținerea 

autoturismului sau capacitatea de transport la dispoziția ofertantului în cantitățile și 

în condițiile solicitate pentru asigurarea calității produselor.  

În cazul depunerii unei oferte în asociere, se va completa Formularul 6 – ”Acord de Asociere 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului” – inclus în  cadrul 
documentului ”Formulare 125895” -  aferent documentației de atribuire. 
 Fiecare membru al asocierii are obligația de a depune documentele mentionate anterior, în 
cazul declarării ofertantului ca fiind câştigător. Ofertanții străini vor prezenta orice 
documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara în care acestia sunt 
rezidenti. Documentele se vor depune în SEAP (SICAP) cu semnătură electronică extinsă – 
copie conformă cu originalul iar în cazul ofertanților străini, acestea vor fi însoțite de 
traducere autorizată în limba română. 
 
18.2. Factori de evaluare 
 
În cadrul procedurii de atribuire este solicitată îndeplinirea criteriului „cel mai bun raport 

calitate-pret”. Justificarea alegerii factorilor de evaluare este prezentată în cadrul Strategiei 

de contractare, Cap. 3.4. Alegerea şi justificarea criteriului de atribuire şi factorii de evaluare 

utilizaţi. 

Criteriul  se atribuie pe baza următorilor factori de evaluare, corespunzător fiecărui lot: 

Pentru Lotul 1 - pachet tip 1 -  „Furnizarea de pachete de produse alimentare pentru 
persoane defavorizate”, factorii de evaluare şi punctajul acordat în cadrul ofertei sunt: 
A.Prețul ofertei: max. 60 puncte 
B. Personal asigurat de  furnizor pentru distribuirea pachetelor la domiciliul persoanelor 
din grupul ţintă: max. 10 puncte 
C. Modalitatea de ambalare a produselor în cadrul pachetelor: max. 10 puncte 
D. Perioada de valabilitate a produselor: max. 10 puncte 
E. Caracteristici calitative produse alimentare: max. 10 puncte 
Punctaj total: max. 100 puncte 
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Pentru Lotul 2 - pachet tip 2 -  „Furnizare pachete sprijin pentru activităţile educaţionale”, 
factorii de evaluare şi punctajul acordat în cadrul ofertei sunt: 
A.Prețul ofertei: max. 60 puncte 
B. Garanţie comercială produse: max.20 puncte 
C. Termen/perioada de înlocuire şi retur gratuit produse furnizate conform comenzilor: 
max 20 puncte 
Punctaj total: max.100 puncte 
 

19. Prezentarea ofertei 
 
Oferta pentru atribuirea contractului de achiziție include obligatoriu cele două 

componente ale sale: propunerea tehnică și financiară, care vor fi elaborate conform 
sectiunilor 19.1. ”Prezentarea propunerii tehnice” și 19.2. ”Prezentarea propunerii 
financiare” din prezentul Caiet de sarcini. 

Propunerea tehnică va fi realizată și evaluată în conformitate cu cerințele caietului 
de sarcini. Prezentarea propunerii tehnice.Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice 
inferioare, neconforme cu cele prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea 
ofertantului. Este obligatorie întocmirea propunerii tehnice astfel  încât, în procesul de 
evaluare, informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea facilă a 
corespondenţei cu cerinţele tehnice din Caietul de Sarcini.  
Punctele se vor acorda pentru specificațiile care depășesc cerințele minime, conform   
factorilor de evaluare precizați in cadrul sectiunii 18.2. ”Factori de evaluare” din prezentul 
caiet de sarcini. 

 Propunerea financiară trebuie să fie corelată cu elementele propunerii tehnice și 
respectiv cu cerințele specificate în cadrul sectiunii 19.2. ”Prezentarea propunerii financiare” 
din prezentul Caiet de sarcini.  

Se va completa Formularul 5 – ”Formular de ofertă” – inclus în  cadrul documentului 
”Formulare 125895” -  aferent documentației de atribuire. 

Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 90 zile. 
Limba de redactare a ofertei: limba română 

 
19.1. Prezentarea propunerii tehnice 
Propunerea tehnică se va întocmi pentru fiecare tip de pachete/lot de produse în 

parte. Oferta tehnică va include toate produsele din lot. Nu se acceptă oferte parţiale. 
Obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică se vor păstra 
pe toată perioada de derulare a contractului. Propunerea  tehnică se va realiza în 
conformitate cu cerințele tehnice din prezentul Caiet de sarcini.  
Propunerea tehnică va include obligatoriu informații privind:  

 
 descrierea produselor/caracteristicilor produselor furnizate (corelat cu informațiile 

prezentate in sectiunea 8.1./8.2.  a Caietului de sarcini– ”Caracteristici Lot1/Lot 2”); 
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Vor putea fi anexate ofertei informatii oferite de producători sau de reprezentanții 
autorizați ai acestora sau alte documente similare pentru produsele ofertate, care să 
conțină detalii cu privire la descrierea produsului, caracteristici, 
compoziție/ingrediente, ambalare/ depozitare, condiții de transport la livrare, etc.), 
care să probeze îndeplinirea specificațiilor tehnice stabilite de autoritatea/entitatea 
contractantă prin caietul de sarcini; 

 conținutului tipului de pachet, cantitățile de produse din cadrul pachetului și 
numărul de pachete ofertate/ lot, ce urmează a fi livrate în cadrul contractului 
(corelat cu informațiile prezentate in sectiunea 8.1./ 8.2.  a Caietului de sarcini – 
”Caracteristici Lot1/Lot 2”); 

 durata contractului de furnizare produse (corelat cu informațiile prezentate in 
sectiunea 9 a Caietului de sarcini –”Durata contractului de furnizare produse”) 

 informații privind asumarea condițiilor și termenelor de livrare: termen de solicitare 
a comenzii; termen  de livrare; loc de livrare (prezentate in sectiunea 13.1. a Caietului 
de sarcini – ”Livrarea pachetelor de produse”), cu includerea unui Grafic de livrare a 
pachetelor ofertate, pe fiecare lot in parte, corelat cu graficul estimativ din Anexa 3 a 
Caietului de sarcini- ”Grafic de livrare estimativ pe loturi”;  

 informații/declarații privind asumarea  condițiilor de recepție a pachetelor de 
produse (prezentate in sectiunea 13.2. a Caietului de sarcini- ”Recepția pachetelor de 
produse”. Se va prezenta și o secțiune descriptivă privind recepția produselor și 
modul în care ofertantul își asumă înlocuirea produselor neconforme – termen de 
înlocuire a produselor neconforme, precum și resursele implicate de aceasta;  

 informații/declarație privind condițiile de valabilitate/garanție a produselor care vor 
fi furnizate, cu specificarea pentru fiecare produs a următoarelor informații: 
denumire produs; perioada minimă de valabilitate/garanție din totalul perioadei 
asumata pentru produsele din lot; modalitatile de asigurare a garantiei (intretinere, 
reparare, inlocuire); denumirea și adresa unității care va realiza serviciile de 
asigurare a garanției (corelat cu informațiile prezentate in sectiunea 13.3. a Caietului 
de sarcini – Conditii de asigurare a calității, sectiunea 12 – ”Garanția de bună 
execuție”); 

 informații/declarație privind etichetarea produselor (corelat cu 
informațiileprezentate in sectiunea 14  a Caietului de sarcini- ”Etichetarea 
produselor”); 

 informații privind modul de grupare/ambalare/ împachetare al produselor în 
pachete (pachet tip 1- Lot 1/pachet tip 2- Lot 2) (corelat cu informațiile prezentate in 
sectiunea 15  a Caietului de sarcini – ”Ambalarea produselor” ); 

 informații/declarație privind indeplinirea conditiilor tehnice legate de 
mijloacele/capacitatea de transport și de asumarea asigurării transportului la locul 
de livrare al pachetelor de produse, respectiv la domiciliul beneficiarilor proiectului 
(corelat cu informațiile prezentate in sectiunea 16  a Caietului de sarcini- 
”Transport”); 
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 declaratie de respectare a conditiilor de mediu, social şi cu privire la relaţiile de 
muncă pentru personalul propriu (corelat cu informațiile prezentate in sectiunea 17 a 
Caietului de sarcini –Alte cerințe). Se va completa Formularul 3 – ”Declaratie de 
respectare a conditiilor de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă” – inclus în  
cadrul documentului ”Formulare 125895” -  aferente documentației de atribuire. 

 informații privind factorii de evaluare selectați în cadrul procedurii de achiziție 
pentru asigurarea unui nivel calitativ și de performanță al procesului de furnizare, 
in vederea acordarii punctajului pentru factorii de evaluare asociati (corelat cu 
informațiile prezentate in sectiunea 18 a Caietului de sarcini –”Factori de evaluare”); 
Prezentarea propunerii tehnice se va realiza în baza cerințelor menționate în 
prezentul caiet de sarcini, ținând cont și de recomandările cuprinse în Formular 4 –
”Formular propunere tehnică” – inclus în  cadrul documentului ”Formulare 125895” -  
aferente documentației de atribuire. 
 
Notă: Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un 

procedeu special, marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de 
fabricaţie sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au 
ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. 
Aceste specificaţii vor fi considerate cu menţiune de „echivalent”. 

 
19.2. Prezentarea propunerii financiare 
Ofertantul va elabora şi propunerea financiară, astfel încât acesta să furnizeze toate 

informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale 
legate de obiectul contractului de achiziţie publică. 
Propunerea financiară va fi prezentată  pentru fiecare lot in parte, în lei cu două zecimale și 
va cuprinde:  

a. Denumirea produselor ofertate; 
b. U.M. pentru fiecare produs ofertat; 
c. Pret unitar (fara TVA), care va include toate costurile legate de livrare, 

manipulare, transport, etc.; 
d. Cantitatea ofertata / produs/pachet, in conformitate cu cerintele din 

caietul de sarcini; 
e. Pretul pentru intreaga cantitate din acelasi produs continuta intr-un 

pachet fara TVA);  
f. Valoarea totala a pachetului (fără TVA); 
g. TOTAL VALOARE OFERTA/LOT 

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată 
perioada de valabilitate.  

Preţul din propunerea financiară va fi exprimat în lei fără TVA. 
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Valoarea ofertei, fără TVA, care va face obiectul comparării preţului ofertei, 
reprezintă TOTAL VALOARE OFERTA /LOT, fără TVA, comunicată prin anunțul de 
participare. 

Preţul este ferm şi obligatoriu pe toată perioada de derulare a contractului. 
În cazul în care prețul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depășește valoarea 

estimată/tip pachet/Lot, comunicată prin anunțul de participare, oferta este considerată 
inacceptabilă. 

Informațiile privind valoarea estimata/tip pachet/Lot va fi corelata cu informațiile 
prezentate in sectiunea 10  a Caietului de sarcini- ”Valoarea totala estimată fără TVA” și a 
Anexei 1 a Caietului de sarcini- ”Estimarea valorii totale a achizițiilor și estimarea pe loturi”. 

 

Propunerea financiară va include informații/declarații privind asumarea  condițiilor și 
termenelor de plată (termen de plată, modalități de plată, condiții de plată, penalități - 
corelat cu informațiile prezentate in sectiunea 11 a Caietului de sarcini – Condiții și termene 
de plată. 

Prezentarea propunerii financiare se va realiza în baza cerințelor menționate în 
prezentul caiet de sarcini. Se va completa Formularul 5 „Formular de ofertă” (care include 
valoarea totala/lot) şi Anexa Formular 5 –”Propunerea financiară detaliată – Centralizator 
preturi / pachet”  – incluse în  cadrul documentului ”Formulare 125895” -  aferente 
documentației de atribuire. 
 

20. Metodologia de evaluare a ofertelor 
 
Evaluarea ofertelor depuse electronic in sistemul SEAP/SICAP se realizează in conditiile 
prevăzute de legea 98/2016 actualizata, până la data şi ora limită de depunere și va avea în 
vedere parcurgerea următoarelor etape procedurale: 
 
1. Analizarea DUAE, 
2. Verificare propunere tehnică, 
3. Evaluare propunere financiară și aplicare criteriu de atribuire, 
4. Analiza documentelor suport DUAE pentru ofertantul clasat pe primul loc – demonstrarea 
conformitatii cu cerințele solicitate. 
 
Punctajul acordat factorilor de evaluare pentru Lotul 1– pachet tip 1 -  „Furnizarea de 
pachete de produse alimentare pentru persoane defavorizate”: 
 

A.Prețul ofertei: 60 puncte 

 Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” se acordă astfel: 

 pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim, respectiv 60 puncte; 
 pentru alt preţ decât cel minim ofertat, punctajul se acordă aplicându-se următoarea formulă:  
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PO = (preț minim/preț n) x 60 unde: 
Preţ minim – reprezintă cel mai mic preţ din competiţie; 
Preţ n – reprezintă preţul ofertei n. 

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile (fără T.V.A.), 
prevăzute în formularul de ofertă. 
 
B. Personal asigurat de furnizor pentru distribuirea pachetelor la domiciliul persoanelor 

din grupul ţintă: 10 puncte 

Punctajul pentru factorul de evaluare „Personal asigurat de furnizor pentru distribuirea 
pachetelor la domiciliul persoanelor din grupul ţintă” se acordă astfel: 
 

Nr. persoane 1 2 ≥3 

Nr. puncte acordate 0 puncte 5 puncte 10 puncte 

Total punctaj  maxim 10 puncte 

 
Punctajul maxim se acordă pentru un număr de minim 3 persoane  asigurate de ofertant 
pentru distribuirea pachetelor către beneficiarii din grupul ţintă al proiectului, la domiciliul 
acestora.  

 
C. Modalitatea de ambalare a produselor in cadrul pachetelor: 10 puncte 
Punctajul pentru factorul de evaluare „Modalitatea de ambalare a produselor in cadrul 
pachetelor” se acordă astfel: 
 

Modalitate de 
ambalare 

Vrac Pachete cu 
produse 
ambalate în 
cantităţi mai mari 
de 1 kg/1l /1 
bucata, dupa caz  

Pachete cu produse 
ambalate în cantităţi  
de maxim 1 kg/1l/ 
1bucata, dupa caz 

Nr. puncte acordate 0 puncte 5 puncte 10 puncte 

Total punctaj  Maxim 10 PUNCTE 

 
Punctajul maxim se acordă pentru ambalarea produselor din cadrul pachetelor în cantităţi 
de maxim 1 kg/1l/ 1bucata, dupa caz. Cantităţile şi unităţile de măsură pentru produsele din 
cadrul pachetelor sunt prevăzute în caietul de sarcini - Anexa 2 – Configurarea tipurilor de 
pachete de produse pe loturi. Punctajele se acordă cu condiţia respectării criteriului privind 
modalitatea de ambalare pentru toate produsele din pachet/Lot. In cazul în care doar o 
parte dintre produse  sunt ambalate conform cerinței factorului de evaluare, aceasta se 
consideră neîndeplinită. Pentru produsele din carne, in acordarea punctajului aferent 
ambalarii se va admite o toleranta de până la  400 gr.  
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D. Perioada de valabilitate a produselor: 10 puncte  

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de valabilitate a produselor” se acordă 

astfel: 

Perioada de valabilitate a 
produselor 

min.50% din 
perioada de 
valabilitate a 
produsului 

51-69% 
din perioada de 
valabilitate a 
produsului 

≥70% 

Nr. puncte acordate 0 puncte 5 puncte 10 puncte 

Total punctaj  maxim 10 PUNCTE 

Punctajul maxim se acordă pentru asigurarea unei perioade de valabilitate a produselor 
egală sau mai mare cu 70% pentru fiecare dintre produsele din pachet în integralitatea lui.  
 

E. Caracteristici calitative produse alimentare (din cadrul pachetului de produse alimentare 
pentru persoanele defavorizate – Lot 1): 10 puncte  
 
Punctajul pentru factorul de evaluare „Caracteristici calitative produse alimentare” se 
acordă astfel: 

Nr.
crt. 

DENUMIRE 
PRODUS 

Caracteristici produse – PUNCTAJ 

 
1. 

 
FĂINĂ 

Faină alba superioara 3 nule (tip 
000) 

Alte tipuri de făină calitate 
inferioara 

2 puncte 0 puncte 

 
2. 

 
CARNE PORC 

Carne calitate superioara: pulpa, 
spata, ceafa, cotlet, muschi 

Carne calitate inferioara 

2 puncte 0 puncte 

3. BRÂNZĂ Continut grasime – min. 20% Continut grasime  < 20% 

2 puncte 0 puncte 

4. LAPTE Continut grasime – min. 3,5% Continut grasime < 3,5% 

2 puncte 0 puncte 

5. 
 

UNT Continut grasime – min. 80% Continut grasime < 80% 

2 puncte 0 puncte 

TOTAL PUNCTAJ                          maxim 10 PUNCTE 

 
Punctajul se acordă doar pentru produsele selectate în cadrul factorului de evaluare (făină, 
carne de porc, brânză, lapte, unt), întrucât acestea sunt considerate de  importanţă sporită 
pentru asigurarea necesarului nutritiv al persoanelor din grupul ţintă. 
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Este declarată câștigătoare oferta care îndeplinește cel mai mare punctaj în urma 
insumarii punctajelor acordate factorilor de evaluare. Ofertele vor fi clasificate în ordinea 
descrescătoare a punctajului total obținut. 
În cazul unor oferte care vor prezenta acelaşi punctaj, departajarea se va face in functie de 
preţ (câștigător fiind ofertantantul cu preţul cel mai mic). 
 
Punctajul acordat factorilor de evaluare pentru Lotul 2– pachet tip 2 -  „Furnizare pachete 
sprijin pentru activităţile educaţionale”: 
 

A.Prețul ofertei: max. 60 puncte 
Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” se acordă astfel: 

 pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim, respectiv 
60 puncte; 

 pentru alt preţ decât cel minim ofertat, punctajul se acordă aplicându-se următoarea 
formulă:  
PO = (preț minim/preț n) x 60 unde: 
Preţ minim – reprezintă cel mai mic preţ din competiţie; 
Preţ n – reprezintă preţul ofertei n. 

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile (fără T.V.A.), 
prevăzute în formularul de ofertă. 
 
B.  Garanţie comercială produse: max. 20 puncte 
 

 
Nr.crt. 

 
DENUMIRE PRODUS 

Perioada de garanţie certificată de 
comerciant/puncte acordate 

30 zile 60 zile 90 zile 

1. UNIFORMA ŞCOLARA 

0 puncte 
 

10 puncte 
 

20 puncte 
 

 
2. 

ÎNCALTAMINTE – PANTOFI 

3. ÎNCALTAMINTE – GHETE 

4. GEACĂ IARNĂ 

TOTAL PUNCTAJ maxim 20 PUNCTE 
 

Punctajul se acordă produselor selectate în cadrul factorului de evaluare (uniformă şcolară, 
pantofi, ghete, geacă de iarnă), datorită valorii mai mari a produselor selectate faţă de restul 
produselor din pachet şi a importanţei durabilităţii acestora pentru grupul ţintă al 
proiectului, format din persoane aflate în risc de sărăcie şi de excluziune. 
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C. Termen/Perioada de înlocuire și retur gratuit produse furnizate conform comenzilor: 
max.20 puncte  
 

Punctajul pentru factorul de evaluare „Termen/perioada de înlocuire și retur gratuit produse 
furnizate  conform comenzilor” se acordă astfel: 
 

Termen/perioada de 
înlocuire și retur gratuit 
produse furnizate conform 
comenzilor 

Neacordare 
perioada de 
înlocuire 
produse 
conforme 

Acordarea unui 
termen de 30 
de zile pentru 
inlocuirea de 
produse 
conforme 

Acordarea unui 
termen de 60 de zile 
pentru inlocuirea de 
produse conforme 

Nr. puncte acordate 0 puncte 10 puncte 20 puncte 

Total punctaj maxim 20 PUNCTE 

 
Punctajul maxim se acordă pentru asigurarea de către furnizor a unei perioade de graţie de 
60 de zile de la confirmarea primirii produselor, perioadă în care autoritatea/entitatea 
contractantă să beneficieze de dreptul înlocuirii și returului gratuit pentru produse care au 
fost furnizate conform notei de comandă, dar care, din diverse motive neimputabile 
furnizorului, nu se potrivesc persoanelor aflate în grupul ţintă al proiectului. 
 

Este declarată câștigătoare oferta care îndeplinește cel mai mare punctaj în urma 
insumarii punctajelor acordate factorilor de evaluare. Ofertele vor fi clasificate în ordinea 
descrescătoare a punctajului total obținut. 
În cazul unor oferte care vor prezenta acelaşi punctaj, departajarea se va face in functie de 
preţ (câștigător fiind ofertantantul cu preţul cel mai mic). 
 

Comisia de evaluare va respinge ofertele inacceptabile şi neconforme. Ofertele prezentate 
trebuie să asigure condiţiile minimale din prezentul caiet de sarcini. Vor fi luate în 
considerare ofertele a căror propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerinţelor minimale. 
 

21. Derularea procedurii de atribuire 

Calendarul derularii procedurii de atribuire DATA Locul 

Anunt/ invitatie de participare 16.09.2019 SEAP 

Publicarea documentatiei  16.09.2019 SEAP 

Solicitari de  clarificari/raspunsuri 15.10.2019/ 3 zile de la 
data solicitării de 
clarificare/notificare 

SEAP 

Termen – limita de depunere a ofertelor 21.10.2019, ora 15.00 SEAP 
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Sedinta de deschidere a ofertelor 22.10.2019 Sediul AC/EC 

Sedinta de evaluare (DUAE) 22.10.2019 Sediul AC/EC 

Sedinta de evaluare (PROPUNERI TEHNICE)  31.10.2019 Sediul AC/EC 

Sedinta de evaluare (OFERTE FINANCIARE) 04.11.2019 Sediul AC/EC 

Sedinta de evaluare (documente din DUAE) 11.11.2019 Sediul AC/EC 

Raportul procedurii  13.11.2019 Sediul AC/EC 

 
Notificare prealabilă și exercitare a căilor de atac:  conform art. 6 și art. 8 din Legea 101/2016 
actualizata. Organismul competent pentru căile de atac: Consiliul National de Solutionare a 
Contestatiilor. 
 

 
 
Anexe la prezentul Caiet de sarcini: 
Anexa 1- Estimarea valorii totale a achizițiilor și estimarea pe loturi; 
Anexa 2- Configurarea tipurilor de pachete de produse pe loturi 
Anexa 3- Grafic de livrare estimativ pe loturi 
Anexa 4 – Specificaţii tehnice şi caracteristici produse pe loturi 
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ANEXA 1 – CAIET DE SARCINI 
ESTIMAREA VALORII TOTALE A ACHIZIȚIILOR ȘI ESTIMAREA PE LOTURI 
 
 
 

Tip produs Unitate 
de 

măsură 

Cantitate Valoare unitară 
estimată/pachet 

fără TVA 

Valoare estimată 
fără TVA/ 

CONTRACT 

Pachet tip 1 
-LOT 1 

Bucata Max 100 buc/ luna,  
31 luni  
max. 100 x31 luni =  
max 3.100 buc. 

263,11 lei 815.641,00 lei 
 

Pachet tip 2 
LOT 2 

Bucata max 50 buc/an, 3 ani 

max 50 buc x 3 ani = 
max.150 buc. 

420, 00 lei   63.000,00 lei 

TOTAL  878.641,00 
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ANEXA 2 – CAIET DE SARCINI 
CONFIGURAREA TIPURILOR DE PACHETE DE PRODUSE PE LOTURI  
 
PACHET TIP 1 – PACHET PRODUSE ALIMENTARE PENTRU PERSOANELE DEFAVORIZATE 
 

Nr.crt. DENUMIRE PRODUS U.M. CANTITATE 

1 ZAHĂR  Kilogram 3 

2 FĂINĂ  Kilogram 5 

3 MĂLAI  Kilogram 3 

4 OREZ   Kilogram 2 

5 ULEI  Litru 3 

6 CARNE PORC  Kilogram 3 

7 CARNE PUI Kilogram 4 

8 OUA  Bucati 30 

9 BRÂNZĂ  Kilogram 2 

10 LAPTE  Litru 3 

11 UNT Pachet 3 

12 CARTOFI Kilogram 20 

13 DETERGENT Kilogram 3 

14 SĂPUNURI Bucati 4 

15 PASTA DE DINTI Bucati 1 

16 PERIUŢA DE DINTI Bucati 1 

 
PACHET TIP 2 – PACHET SPRIJIN PENTRU ACTIVITATILE EDUCATIONALE 
 

Nr.crt. DENUMIRE PRODUS U.M. CANTITATE 

1 UNIFORMA SCOLARA 
(fete/baieti, prescolari/scolari) 

Bucati 1 

2 ÎNCALTAMINTE - PANTOFI Pereche  1 

3 ÎNCALTAMINTE - GHETE Pereche 1 

4 LENJERIE INTIMA - CHILOŢI Bucati 6 

5 LENJERIE INTIMA -  MAIEURI Bucati 6 

6 GEACĂ DE IARNĂ Bucati 1 

7 FULAR Bucati 1 

8 CĂCIULĂ Bucati 1 

9 GHIOZDAN Bucati 1 

10 RECHIZITE/Grupe vârsta Set 
complet 

1 
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ANEXA 3 – CAIET DE SARCINI 
GRAFIC DE LIVRARE ESTIMATIV PE LOTURI 
 

1. Grafic de livrare estimativ pentru Pachet tip 1 - LOT 1 

Nr.crt. DATA ESTIMATIVA A 
LIVRĂRII PACHETELOR 

CANTITATE 
estimata/luna 

1 8 noiembrie 2019* max.100 

2 10 decembrie 2019 max.100 

3 10 ianuarie 2020 max.100 

4 10 februarie 2020 max.100 

5 10 martie 2020 max.100 

6 10 aprilie 2020 max.100 

7 8 mai 2020 max.100 

8 10 iunie 2020 max.100 

9 10 iulie 2020 max.100 

10 10 august 2020 max.100 

11 10 septembrie 2020 max.100 

12 9 octombrie 2020 max.100 

13 10 noiembrie 2020 max.100 

14 10 decembrie 2020 max.100 

15 8 ianuarie 2021 max.100 

16 10 februarie 2021 max.100 

17 10 martie 2021 max.100 

18 9 aprilie 2021 max.100 

19 10 mai 2021 max.100 

20 10 iunie 2021 max.100 

21 9 iulie 2021 max.100 

22 10 august 2021 max.100 

23 10 septembrie 2021 max.100 

24 8 octombrie 2021 max.100 

25 10 noiembrie 2021 max.100 

26 10 decembrie 2021 max.100 

27 10 ianuarie 2022 max.100 

28 10 februarie 2022 max.100 

29 10 martie 2022 max.100 

30 8 aprilie 2022 max.100 

31 10 mai 2022 max.100 

 TOTAL max.3.100/31 luni 

 
*data livrării se poate ajusta în funcţie de data semnării contractului de achiziţie 
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2. Grafic de livrare estimativ pentru Pachet tip 2  - LOT 2 
 

Nr.crt. DATA ESTIMATIVA  A 
LIVRĂRII PRODUSELOR 

CANTITATE 
estimată/an 

1 * noiembrie 2019 max 50 buc 

2  august/septembrie 2020 max 50 buc 

3  august/septembrie 2021 max 50 buc 

 TOTAL max. 150 
buc./3 ani  

 
             *termenul de livrare se poate ajusta în funcţie de data semnării contractului de achiziţie 
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ANEXA 4 – CAIET DE SARCINI 
SPECIFICAŢII TEHNICE ȘI CARACTERISTICI PRODUSE PE LOTURI 
 
Specificaţii tehnice și caracteristici produse - Pachet tip 1 - LOT 1 
 
1.ZAHAR  
Calitate: Zahăr alb de calitate standard. 
Descriere: produs rafinat obţinut din sfeclă de zahăr, sub formă de cristale de granulaţie 
medie, omogenă, uniforme, uscate, liber curgătoare, nelipicioase, fără aglomerări, fără 
corpuri străine, cu gust dulce, fără miros sau gust străin, de culoare alb-lucios, fără sediment 
şi corpuri străine. Caracteristicile fizico-chimice se vor raporta la calitatea standard a 
produsului. 
Etichetarea şi ambalarea: Ambalarea produsului vrac/ambalat în cantităţi de 1kg/ambalat în 
cantităţi mai mari de 1kg, se va realiza în pungă de polietilenă/hârtie imprimată. Pe etichetă 
se menționează proveniența, termenul de valabilitate, condiții de păstrare, alte informaţii 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului. 
 

2.FĂINĂ   
Calitate: Făină de grâu de calitate standard 
Descriere: produs alimentar de culoare alb gălbui, cu nuanţă slab cenuşiu şi particule fine de 
tărâţe. Miros plăcut, specific făinii, fără miros de mucegai, de închis sau alt miros străin. 
Caracteristicile fizico-chimice,umiditatea, aciditatea, conţinutul de substanţe proteice 
raportat la substanţa uscată se vor raporta la calitatea standard a produsului.  
Etichetarea şi ambalarea: Ambalarea produsului vrac/ambalat în cantităţi de 1kg/ambalat în 
cantităţi mai mari de 1kg, se va realiza în pungă de polietilenă/hârtie imprimată. Pe etichetă 
se menționează proveniența, termenul de valabilitate, condiții de păstrare, alte informaţii 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului. 
 
 

3.MĂLAI  
Calitate: mălai superior/calitate standard 
Descriere: produs alimentar cu aspect masă măcinată, granulară, omogenă. Culoare galben 
portocalie cu particule alb+galbui, gust plăcut, specific, fără scrâşnet la masticaţie; miros: 
caracteristic, specific fără miros de mucegai, de încins sau alt miros străin. Caracteristicile 
fizico-chimice se vor raporta la calitatea standard a produsului. 
Etichetarea şi ambalarea: Ambalarea produsului vrac/ambalat în cantităţi de 1kg/ambalat în 
cantităţi mai mari de 1kg, se va realiza în pungă de polietilenă/hârtie imprimată. Pe etichetă 
se menționează proveniența, termenul de valabilitate, condiții de păstrare, alte informaţii 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului. 
 
 

4.OREZ  
Calitate: produs clasic, calitatea I 
Descriere:  bob lung, fără spărtură, complet decorticate, culoare albă, miros caracteristic, 
fără miros străin de mucegai, de rozătoare, fără impurităţi, etc. Caracteristicile fizico-chimice 
se vor raporta la calitatea standard a produsului. 
Etichetarea şi ambalarea: Ambalarea produsului vrac/ambalat în cantităţi de 1kg/ambalat în 
cantităţi mai mari de 1kg, se va realiza în pungă de polietilenă/hârtie imprimată. Pe etichetă 
se menționează proveniența, termenul de valabilitate, condiții de păstrare, alte informaţii 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului. 
 
 

5. ULEI  
Calitate:  ulei rafinat din floarea soarelui; 
Descriere: produs alimentar, extras din floarea soarelui, limpede, fără suspensii şi fără 
sedimente. Culoare galbenă. Miros şi gust plăcut. Fără miros şi gust străin. Caracteristicile 
fizico-chimice se vor raporta la calitatea standard a produsului. 
Etichetarea şi ambalarea: îmbutelierea vrac/în cantităţi de 1 l/în cantităţi mai mari de 1l. Pe 
etichetă se menționează proveniența, termenul de valabilitate, condiții de păstrare, alte 
informaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului 
 

 
6. CARNE DE PORC  
Calitate: proaspătă/refrigerată,  
Descriere: produs alimentar de origine animală, fără cheaguri de sânge sau porțiuni 
murdare; lucioasă, fermă și elastică, atât la suprafață, cât și în secțiune; culoare roz deschis. 
Miros și gust normal, caractersitic și plăcut,marcat,etichetat, ambalat corespunzător. 
Etichetarea şi ambalarea: Ambalarea se va realiza în cantităţi mai mici de 1 kg/cantităţi de 
1kg/cantităţi mai mari de 1 kg. Pentru carnea de porc, se va admite o toleranta de până la  
400 gr in acordarea punctajului aferent ambalării produsului. Pe etichetă se menționează 
starea termică a cărnii, proveniența cărnii/distribuitor, termenul de valabilitate, condiții de 
păstrare, alte informaţii prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului 
 

 
7. CARNE DE PUI  
Calitate: proaspătă sau refrigerată, calitatea I, pui întreg 
Descriere: produs alimentar de origine animală, cu suprafață umedă, dar nelipicioasă; 
culoarea pielii: caractersitică tipului și calității. Consistența musculaturii: fermă și elastică,nu 
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se admite consistență înmuiată. Miros la suprafață și în secțiune normal, plăcut, fără miros 
străin.  
Etichetarea şi ambalarea: ambalare – pui întreg. Pentru pui/produsele din carne, in 
acordarea punctajului aferent ambalării se va admite o toleranţă de până la  400 gr. Pe 
etichetă se menționează starea termică a cărnii, proveniența, termenul de valabilitate, 
condiții de păstrare, provenienţa/distribuitor. 
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului 

8. OUĂ 

Calitate: categoria A (ouă proaspete), marime medie  
Descriere: ouă de găină, proaspete, cu gust, culoare și miros specifice produselor proaspete  
Etichetarea şi ambalarea: ambalare de preferat in cofraje de 10/20/ 30 de bucati. Data 
expirării va fi inscripționată clar pe fiecare ou în parte. 
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului 
 

9. BRÂNZĂ 
Calitate: minim calitate medie 
Descriere: produs obținut din lapte, culturi lactice, cheag, sare, etc.,masă curată, omogenă, 
de culoare albă până la alb-galbuie, fără impurități, fără puncte de mucegai, gust și miros 
plăcut, cu aromă specifică,ușor sărat.  
Etichetarea şi ambalarea: Ambalarea se va realiza în cantităţi mai mici de 1 kg/ cantităţi de 
de 1kg/cantităţi mai mari de 1 kg. Eticheta va cuprinde toate informațiile conform legilor in 
vigoare. Eticheta va include informații privind conţinutul de grăsime, temperatura/mediul 
de păstrare, data expirării, proveniența/distribuitor. 
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului 
 
10. LAPTE 
Calitate:  lapte integral, pasteurizat 
Descriere: lichid omogen, conține lactoză, lipsit de impurități vizibile, consistență lichidă, 
culoare alb, cu nuaunță gălbuie, uniformă în toată masa, miros și gust plăcut, dulce, fără 
miros și gust străin, se admite gustul de lapte supus incalzirii.  
Etichetarea şi ambalarea: îmbuteliat în recipiente de 1 l. Eticheta va cuprinde toate 
informațiile conform legilor in vigoare. Eticheta va include informații privind  
proveniența/distribuitor, conţinutul de grăsime, termenul de valabilitate, condiții de 
păstrare. 
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului 
 
11. UNT  
Calitate: 100% natural 
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Descriere: ambalat în pachete, cu aspect de pastă compactă, fără picături de apă, goluri de 
aer sau impurități cu gust aromat și proaspăt de smântână dulce. Culoare de la alb-gălbui 
pana la galben deschis, uniformă în toată masa.  
Etichetarea şi ambalarea: ambalat în pachete de 200 gr. Eticheta va include informații 
privind conţinutul de grăsime, temperatura/mediul de păstrare, data expirării, 
proveniența/distribuitor, toate informațiile prevăzute de legislaţia in vigoare. 
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului 
 
12. CARTOFI 
 Calitate: cartofi întregi, neîncolțiți 
 Descriere: aspect normal caractersitic soiului, proaspeți, sănătoși, curați, fără vătămări 
datorate înghețului, lipsiți de umezeală externă anormală, fără miros sau gust străin. 
Etichetarea şi ambalarea: ambalați la plasă/sac. Eticheta va include informații privind  
proveniența/distribuitor, termenul de valabilitate, condiții de păstrare.  
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului 
 
13. DETERGENT  
Calitate: detergent tip pudră/lichid/capsule 
Descriere: produs pentru spălarea țesăturilor, hipoalergenic, cu conținut ridicat de 
substanțe active, cu proprietăți de curățare și înalbire, parfumat. 
Etichetarea şi ambalarea: Eticheta va cuprinde toate informațiile conform legilor in vigoare. 
Eticheta va include informații privind proveniența/distribuitor, termenul de valabilitate, 
condiții de păstrare. 
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului 
 
14. SAPUNURI  
Calitate: săpun calitate superioară 
Descriere: produs solid cu formula antibacteriană destinat igienei și care asigură o curățare 
eficientă și putere mare de degresare, ușor parfumat,fără a zgâria epiderma, ambalat 
individual. 
Etichetarea şi ambalarea: ambalat în pachet de 200 gr. Eticheta va cuprinde toate 
informațiile conform legilor in vigoare. Eticheta va include informații privind 
proveniența/distribuitor, termenul de valabilitate, condiții de păstrare. 
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului 
 
15. PASTA DE DINŢI  
Calitate: pastă de dinți  
Descriere: produs avizat de Ministerul Sănătății, inscripționat cu toate informațiile potrivit 
legilor în vigoare, care să ajute la păstrarea sănătății orale. 
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Etichetarea şi ambalarea: ambalat in tuburi de minim 75 ml. Eticheta va cuprinde toate 
informațiile conform legilor in vigoare. Eticheta va include informații privind 
proveniența/distribuitor, termenul de valabilitate, condiții de păstrare. 
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului 
 
16. PERIUŢĂ DE DINŢI 
Calitate: clasică 
 Descriere: produs confecționat din material plastic rezistent, care să permită curățarea 
ușoară a dinților și a spațiilor interdentare. 
Etichetarea şi ambalarea: ambalat pe bucata. Eticheta va cuprinde toate informațiile 
conform legilor in vigoare.  
Perioada de valabilitate: minim 50% din perioada de valabilitate a produsului 
 
  
SPECIFICAŢII TEHNICE ȘI CARACTERISTICI PRODUSE, PACHET TIP 2 -LOT 2 
 
1. UNIFORMA SCOLARĂ 
Descriere:  produs de îmbrăcăminte model fete și băieți,  culori uni/imprimat, din materiale 
rezistente, cu o croială comodă.   Uniforma școlară va fi distribuită pe elemente specifice: 
pantaloni, sacou/ fusta, sacou şi va fi furnizată în funcţie de menţiunile explicite din 
comandă. 
Etichetarea: Eticheta va cuprinde toate informațiile conform legilor in vigoare 
Garantie comerciala: minim 30 zile 
 

2. ÎNCALTAMINTE – PANTOFI  
Descriere:produs de încălțămite; material: piele/înlocuitor de piele, încheiere cu 
șireturi/catarama/arici. 
Etichetarea: Eticheta va cuprinde toate informațiile conform legilor in vigoare 
Garantie comerciala: minim 30 zile 
 

3. ÎNCALTAMINTE – GHETE  
Descriere: produs de încălțăminte, model clasic unisex, material – piele/inlocuitor de piele, 
închidere cu şiret/tip arici. 
Etichetarea: Eticheta va cuprinde toate informațiile conform legilor in vigoare 
Garantie comerciala: minim 30 zile 
 

4. LENJERIE INTIMĂ – CHILOŢI  
Descriere: produs de îmbrăcăminte din material  tip tricot, compoziție 100% bumbac, model 
clasic fete/băieți, culori uni/imprimat. 
Etichetarea: Eticheta va cuprinde toate informațiile conform legilor in vigoare 
Garantie comerciala: minim 30 zile 
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5. LENJERIE INTIMĂ -  MAIEURI  
Descriere: produs de îmbrăcăminte din material  tip tricot, compoziție 100% bumbac, model 
clasic fete/băieți, culori uni/imprimat. 
Etichetarea: Eticheta va cuprinde toate informațiile conform legilor in vigoare 
Garantie comerciala: minim 30 zile 
 

6. GEACĂ DE IARNĂ 
Descriere:  produs de îmbrăcăminte din material tip fâș la exterior cu vatelină sintetică la 
interior, model fete și băieți, pentru vârste cuprinse intre 3/6 ani – 14 ani. 
Etichetarea: Eticheta va cuprinde toate informațiile conform legilor in vigoare 
Garantie comerciala: minim 30 zile 
 
7. FULAR  
Descriere: produs de îmbrăcăminte din lână sau fibre sintetice, model clasic pentru copii, 
diverse culori. 
Etichetarea: Eticheta va cuprinde toate informațiile conform legilor in vigoare 
Garantie comerciala: minim 30 zile 
 
8. CĂCIULĂ 
Descriere: produs de îmbrăcăminte din lână sau fibre sintetice, model clasic pentru copii, 
diverse culori. 
Etichetarea: Eticheta va cuprinde toate informațiile conform legilor in vigoare 
Garantie comerciala: minim 30 zile 
 
9. GHIOZDAN 
Descriere: produs cu model pentru băieți/fete, material impermeabil, cu buzunar exterior, 
două bretele de prindere întărite și ajustabile, mâner fis, spatele buretat și întârit, 
dimensiuni estimative: ghiozdan mic: înălțime 36 cm x lungime 26 cm x lătime 14 cm; 
ghiozdan mare:  înălțime 42 cm x lungime 30 cm x lătime 14 cm. 
Etichetarea şi ambalarea: Eticheta va cuprinde toate informațiile conform legilor in vigoare 
Garantie comerciala: minim 30 zile 
 
10. RECHIZITE SCOLARE pe grupe de vârstă:  
Descriere: 
- învățământ preșcolar:  
1.creioane colorate – 1 set minim 6 creioane de diverse culori;  
2. acuarele – 1 cutie de minim 12 culori, prezentate în cutie din material plastic;  
3. pensule- 1 set de minim 6 pensule diverse dimensiuni, coadă scurtă de plastic sau lemn;  
4. bloc desen- 1 buc. format A4, min. 15 file;  
5. plastilină:– 1 set, minim 8 culori diferite, ambalata in cutie de plastic de minim 100 gr;  
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- învățământ primar:  
1.creioane colorate – 1 set minim 6 creioane de diverse culori;  
2. acuarele – 1 cutie de minim 12 culori, prezentate în cutie din material plastic;  
3.pensule- 1 set de minim 6 pensule diverse dimensiuni, coadă scurtă de plastic sau lemn;  
4.bloc desen- 1 buc. format A4, min. 15 file;  
5.caiet 48 file – format A5, matematica/română - 6 buc. ;  
6.caiet 48 file veline – format A5 tip I/II, foaie velină – 2 buc.;  
7.pix cu gel albastru-2 buc;  
8.creion negru confecţionat din lemn, forma hexagonala, lungime de aprox. 17 cm-2 buc,  
9.radieră -  elastică, de culoare albă, destinată ştergerii urmelor de creion, dimensiune de 
aprox.: 3,10x1,70x1,70 cm – 1 buc. 
10.ascuțitoare – ascuţitoare metalică simplă – 1 buc. 
 
- învățământ gimnazial:  
1.creioane colorate – 1 set minim 6 creioane de diverse culori;  
2.acuarele – 1 cutie de minim 12 culori, prezentate în cutie din material plastic; 
3.pensule- 1 set de minim 6 pensule diverse dimensiuni, coadă scurtă de plastic sau lemn; 
4.bloc desen- 1 buc. format A4, min. 15 file;  
5.caiet 48 file- format A5, matematica/română - 10 buc.,  
6.pix cu gel albastru-2 buc,  
7.creion negru confecţionat din lemn, forma hexagonala - 4 buc.,  
8.radieră-  elastică, de culoare albă, destinată ştergerii urmelor de creion, dimensiune de 
aprox.: 3,10x1,70x1,70 cm – 1 buc. 
9.ascuțitoare – ascuţitoare metalică simplă – 1 buc. 
10.trusă geometrie – 1 rigla, 2 echere, 1 raportor, 1 compas – confecţionate din material 
plastic transparent – 1 buc. 
Etichetarea: Eticheta va cuprinde toate informațiile conform legilor in vigoare 
 
Cerințele specificate în prezentele specificaţii tehnice vor fi considerate ca fiind cerințe 
minime. Ofertele care prezintă caracteristici ce presupun asigurarea unui nivel calitativ 
superior cerinţelor minime obligatorii din Caietul de sarcini, vor fi luate în considerare. 
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