
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 744 / 10.03.2017 

 

              Avizat,                                                                                                   Aprobat     

Director financiar contabil                                                                 Manager  interimar 

   Ec. Jurj Ovidiu Nicolae                                                                    Dr. Carjea Marcel Iosif 

                  

      

 

                        CAIET DE SARCINI 

pentru achiziţia de ,,Produse de patiserie si cofetarie’’ 

 

 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 

ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 
  Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca cerintele si conditiile din caietul de sarcini, 

acestea fiind considerate minime si obligatorii. 

  In situatia nerespectarii acestor cerinte si conditii, oferta este considerata neconforma. 

     

        1.   Persoana juridică achizitoare: 
   Autoritatea contractantă – Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu sediul în Brad,                  

str. Magura,  nr. 25, cod fiscal 4634256, telefon 0254-611050, fax 0254-612282. 

 

2. Obiectul achiziţiei: 

  Achizitia de produse de patiserie si cofetarie ,  cod  CPV:  15812000-3 

 

3. Descrierea produselor si cantitati solicitate: 

LOT  PRODUSE DE PATISERIE SI COFETARIE,   COD CPV:   15812000-3 Produse de 

patiserie şi de cofetărie 

 

 

Nr.  Denumire produs/forma de prezentare UM Cantitate maxima 

1 Strudel umplut buc 2000 

Produs obtinut prin coacerea aluatului format din faina alba de grau, drojdie, sare, ulei, arome, 

margarina, zahar apa, cu umplutura de fructe, branza, etc 

Forma:  alungita  

Gust: placut, caracteristic unui produs bine copt, dulce, aromat 

Coaja:  suprafata lucioasa, neteda, nearsa 

Culoare: Galben-aurie, rumena 

Miez:  masa uniforma, cu pori fini, fara goluri, fara cocoloase, fara urme de faina neframantata, cu 

umplutura distribuita uniform pe toata lungimea produsului, 

Mod de ambalare:  ambalare individuala in punga de hartie 

Greutate: 100  gr 

 



2 Corn cu gem buc 3000 

Produs obtinut prin coacerea aluatului format din faina alba de grau, drojdie, sare, ulei, arome, 

margarina, apa, zahar, umplut cu gem. 

Forma:  semiluna  

Gust:  placut, caracteristic unui produs bine copt, dulce, aromat 

Culoare:  Galben-aurie, rumena, 

Miez:  masa uniforma, cu pori fini, fara goluri, fara cocoloase, fara urme de faina neframantata, cu 

umplutura distribuita uniform pe toata lungimea produsului, 

Mod de ambalare:  ambalare individuala in punga de polietilena 

Greutate:  100  gr 

3 Covrigi buc 1000 

Produs obtinut prin coacerea aluatului format din faina alba de grau, drojdie, sare, ulei, arome, 

margarina, apa, zahar, ornate cu susan, mac, sare. 

Forma:  forma specifica de covrig – tip ochelari  

Gust:  placut, caracteristic unui produs bine copt, dulce, aromat, specific materiilor cu care se orneaza 

Culoare:  Galben-aurie, rumena, 

Miez:  masa uniforma, cu pori fini, fara goluri, fara cocoloase, fara urme de faina neframantata, cu 

umplutura distribuita uniform pe toata lungimea produsului, 

Mod de ambalare:  ambalare individuala in punga de polietilena 

Greutate:  100  gr 

4 Cozonac buc 400 

Produs obtinut prin coacerea aluatului format din faina alba de grau, drojdie, sare, ulei, arome, 

margarina, apa, zahar, cu umplutura specifica: mac, nuca, rahat, stafide  

Forma:  alungita, specifica pt cozonacii cu umplutura la tava  

Gust:  placut, caracteristic unui produs bine copt, dulce, aromat, specific materiilor cu care se umple 

Culoare:  Galben-aurie, rumena, 

Miez:  masa uniforma, cu pori fini, fara goluri, fara cocoloase, fara urme de faina neframantata, cu 

umplutura distribuita uniform pe toata lungimea produsului, 

Mod de ambalare: feliat, ambalat individual in punga de polietilena 

Greutate:  1000  gr 

4. Sursa de finantare: 

Sursa de finanţare:   Bugetul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 

 

 

5. Modul de prezentare a ofertei:    

        5.1. Modul de prezentare a propunerii financiare 

 

 Oferta financiara se va depune pe lot de produse (pentru toate produsele solicitate in 

cadrul unui lot).  

 

 

 



Propunerea financiara va indeplini in mod obligatoriu urmatoarea forma: 

 

  

Preturile vor fi raportate strict la unitatea de masura specificata in cadrul punctului 

,,3 Descrierea produselor si cantitati solicitate’’ a prezentului caiet de sarcini.  

Pretul va include transportul produselor la sediul unitatii contractante. 

            Propunerea financiara va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul 

legal sau un imputernicit al acestuia. 

 

5.2.  Modul de prezentare a propunerii tehnice: 

        Prin propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a produselor ofertate 

precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoare a 

propunerii tehnice. 

         Propunerea tehnica va indeplini in mod obligatoriu urmatoarea forma: 

 

 

             Prin propunerea tehnica, in ceea ce priveste descrierea tehnica a produselor, ofertantii 

vor trebui sa  demonstreze corespondenta stricta a acestora cu specificatiile tehnice minime 

solicitate de autoritatea contractanta.  

             Nu se admite formularea propunerii tehnice in genul copy/paste din caietul de 

sarcini, acest tip de abordare atragand respingerea ofertei.        

       Propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu toate caractersiticile mentionate in 

specificatiile tehnice, aferente fiecarui lot si in parte, pentru care ofertantul depune oferta.  

 Oferta se va depune  pe lot de produse   (pentru   toate produsele solicitate in cadrul 

unui lot).  

Denumirea lotului ....................................... 

Nr. 

Crt. 

Denumire produs 

Forma de 

prezentare/ambalare 

Firma producatoare 

 

Cantitate 

solicitata de 

unitatea 

contractanta 

 

U.M Pret 

unitar/UM 

fara TVA 

Valoare fara  

TVA 

1      

.....      

.....      

                                                   Valoare totala fara TVA / lot  

Denumirea lotului …………………………….... 

Nr. 

Crt. 

Denumire produs 

Forma de 

prezentare/ambalare 

Firma producatoare 

 

Cantitate 

solicitata de 

unitatea 

contractanta 

 

U.M Specificatii  tehnice a 

produsului 

1     

.....     

.....     

 Livrare:     zilnic (luni - sambata), in intervalul orar: 7.00-7.30  



             Prin propunerea tehnica, ofertantii  isi asuma, in cazul in care vor fi declarati câstigatori, 

obligatia livrarii produselor  zilnic (luni - sambata), in intervalul orar: 7.00-7.30.   

             Prin propunerea tehnica, ofertantii isi asuma obligatia respectarii cerintelor din caietul de 

sarcini.  

             Propunerea tehnica va fi prezentata , semnata, datata si stampilata de reprezentantul legal 

sau un imputernicit al acestuia. 

6. Alte informatii:  

Se va incheia un contract de furnizare de produse cu ofertantul declarat castigator,  pana 

la data de 31.12.2017. 

Ctiteriul de atribuire este CEL MAI MIC PRET / LOT, cu indeplinirea stricta a 

specificatiilor si caracteristicilor solicitate in caietul de sarcini.  

Preţul produselor este ferm si va fi mentinut pe toata perioada de valabilitate a 

contractului.  

Termenul de plata este de 60 zile calendaristice de la data primirii facturi de către 

achizitor. 

În vederea încadrării în valoarea fondurilor alocate, autoritatea contractantă îşi rezervă 

dreptul de a diminua volumul de produse solicitat. 

            Produsele trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate solicitate conform specificaţiilor 

tehnice prezentate în prezentul caiet de sarcini precum şi a normelor legale în materie în vigoare 

cu privire la calitate, compoziţie, caracteristici, siguranţă, ambalare şi etichetare. 

 Produsele livrate trebuie să se afle în termenul de valabilitate. Autoritatea contractantă 

poate să respingă produsele care nu corespund cerintelor solicitate. 

             Produsele vor fi livrate în baza contractului de achiziţie publică ce se va încheia în urma 

procedurii simplificate şi numai în baza unui grafic de livrare şi a comenzilor emise de 

autoritatea contractantă.  

 Livrarea se va face  la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad , str. Magura nr.25, conform 

graficului de livrare sau a comenzilor emise. 

Livrtare: zilnic (luni - sambata), in intervalul orar: 7.00-7.30.  

Nelivrarea produselor la termenul stabilit şi conform condiţiilor solicitate, rezervă 

dreptul autorităţii contractante de a denunţa unilateral contractul cu condiţia notificării acesteia 

cu 24 ore înainte de la data la care  rezilierea şi-ar produce efecte sau achizitorul are dreptul de 

achiziţiona produsele care fac obiectul contractului din altă parte pe cheltuiala furnizorului. 

 

 Furnizorul este obligat ca in perioada derularii contractului sa livreze numai 

produsul declarat in propunerea tehnica. 

             Ambalarea produselor:  

-Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produsului pe timpul depozitarii si 

transportului; 

-Ambalajele trebuie sa fie curate, uscate, igienizate si fara mirosuri straine; 

-In ambalajele de transport, produsul se aseaza într-un numar care sa evite deformarea, 

deprecierea sau ruperea acestuia.  

-Ambalajele trebuie sa asigure produsului o protectie eficienta fata de alte impurificari 

accidentale pe toata perioada depozitarii si transportului produsului.  

-Etichetarea produselor va contine elemente de indentificare a producatorului, a vanzatorului, 

data fabricatiei si termenul de valabilitate.  



Receptia produselor:  

Recepţia calitativă şi cantitativă a produselor se va face la sediul Sanatoriului de 

Pneumoftiziologie Brad, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind recepţia 

mărfurilor. 

Receptia cantitativa si calitativa  a produselor se face de catre reprezentantii autoritatii 

contractante ( comisia de receptie)  in prezenta reprezentantului furnizorului, la data livrarii si 

consta in: 

-Verificarea cantitativa a produselor conform comenzii emise si a facturii fiscale ce insoteste 

marfa. 

-Verificarea concordantei dintre certificatul de calitate a produselor, documentele care atesta 

calitatea produselor si calitatea efectiva a produselor . 

-Verificarea termenului de valabilitate.  

Nu se admit neconcordante intre produsele livrate si factura. Existenta unor asemenea 

neconcordante atrage dupa sine respingerea facturii. 

            Transportul:  

Produsele se transporta numai in mijloace de transport destinate acestui scop.  

Mijloacele de transport trebuie sa sa asigure pe toata durata transportului pastrarea 

nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice.   

Ofertantul îşi asumă riscurile şi costurile pe care le implică transportul produselor până la 

sediul Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad,str. Magura, nr.25. 

            Conditii minime de garantie si conditii de livrare:  

a) Livrarea se va face pe baza de comanda scrisa, în funcţie de necesarul de consum comunicat 

de catre beneficiar. Produsele vor fi livrate astfel incat sa corespunda descrierii caracteristicilor 

tehnice minime din caietul de sarcini.  

b) Termenul de valabilitate va fi in functie de fiecare tip/sortiment  produse.  La receptionarea 

marfii, produsele vor fi in prima parte a termenului de garantie.  

Nota 1: Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in 

care acesta trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate 

conditiile de transport, manipulare, depozitare, consum. 

 Nota 2: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in 

partea a doua a termenului de garantie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru evitarea 

producerii toxinfectiilor alimentare sau a altor afectiuni determinate de calitatea 

necorespunzatoare a alimentelor. 

c)  Comanda ferma de achizitie va fi transmisa furnizorului in ziua precedenta livrarii, iar 

produsele vor fi livrate la sediul autoritatii contractante, respectiv la Sanatoriul de 

Pneumoftiziologie Brad, str. Magura, nr.25.în intervalul orar 07.00 - 07.30.  

d)  Produsele livrate vor fi însotite in mod obligatoriu de urmatoarele documente:  

- Factura fiscala  

- Aviz de însotire a marfii, cand este cazul; 

- Certificate de calitate si conformitate sau Declaratia de conformitate 

 

 

                 Intocmit, 

         Ec. Jurca Mioara 

          Ec. Almasan Adrian 


