
Nr. 907 / 26.02.2017 
 
              Avizat,                                                                                                   Aprobat     
Director financiar contabil                                                                           Manager   
   Ec. Jurj Ovidiu Nicolae                                                                    Dr. Carjea Marcel Iosif 
                        
      
 

CAIET DE SARCINI 

                                         pentru achiziţia de ,,Diverse produse alimentare’’ 
 
 
 
 

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 diverse produse alimentare ,  cod CPV:  15800000-6  Diverse produse alimentare 

 
3. Descrierea produselor si cantitati solicitate: 

LOT 3 – DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE,  COD CPV:  15800000-6  Diverse produse 
alimentare 
 

Nr.  Denumire produs/forma de prezentare UM Cantitate maxima 

1 Gem fructe kg 500 
 - aspect omogen  gelificat, culoare, miros si gust caracteristice fructelor componente,  
- fara miros si gust strain,   
- substanta uscata solubila min. 60% 
- mod de ambalare:  galetute de 4.5-5 kg sigilate 

2 Fasole uscata kg 500 
-aspect, culoare, miros şi gust trebuie să fie caracteristice fasolei sănătoase, cu boabe dezvoltate 
normal, ajunse la maturitate, fără miros şi gust străin; 
-umiditate maxim 14%; 
-corpuri străine maxim 2%: 
-mod de ambalare:  ambalaj de maxim 1kg. 



3 Zahar kg 1250 
Produs rafinat obtinut din sfecla de zahar, sub formă de cristale de granulaţie medie, omogenă, 
uniforme, uscate, liber curgatoare, nelipicioase, fără aglomerări, fără corpuri străine, cu gust dulce, 
fara miros sau gust strain, de culoare alb-lucios.  
- gradul minim de polarizare: 99,70; 
- conţinutul maxim de umiditate: 0,06 %; 
- conţinut maxim de zahăr invertit: 0,04 %; 
Etichetat, ambalat la punga de 1 kg. 

4 Apa minerala natural carbogazoasa 2 L buc 100 
Compozitie chimica: 
-Calciu 200-400 mg/l 
-Magneziu 70-150 mg/l 
-Sodiu 5-80 mg/l 
-CO2  >= 2500 mg/l 
-HCO3  1200-1900 mg/l  
-mod de ambalare:  sticla plastic de 2 – 2.5 litri. 

5 Apa minerala natural carbogazoasa 0.5 L buc 100 
Compozitie chimica: 
-Calciu 200-400 mg/l 
-Magneziu 70-150 mg/l 
-Sodiu 5-80 mg/l 
-CO2  >= 2500 mg/l 
-HCO3  1200-1900 mg/l  
-mod de ambalare:  sticla plastic de 0.5 litri. 

6 Apa minerala necarbogazoasa(plata) 0.5 L buc 100 
Compozitie chimica: 
-Calciu 40-70 mg/l 
-Magneziu 1-20 mg/l 
-Sodiu 0.50-10 mg/l 
-HCO3  200-400 mg/l  
-mod de ambalare:  sticla plastic de 0.5 litri. 

7 Ulei de floarea soarelui    lt 1300 
-Produs oleaginos, din floarea soarelui, dublu rafinat , ambalat in sticle din material plastic, sigilate, 
care trebuie sa fie curate, uscate, fara miros strain si inchise etans pentru a nu permite contactul cu 
aerul sau cauza pierderi prin scurgeri de produs;                                                                                      
-Aspect: limpede, fara suspensii sau sedimente neimbuteliat cu destinatia pentru gatit; culoarea 
galbenă, miros placut, fara miros străin, gust plăcut, fara gust străin;   
-Ambalat in recipient de 1 litru. 

8 Ceai (cutie 20 plicuri - min. 40 gr) cutie 500 
-pentru consumul colectiv, obtinut din amestec de diverse plante medicinale si fructe;  
-fara miros inchis de mucegai , ranced sau alt miros particular neplacut, strain.  
-ambalat in cutii intacte , de 20 plicuri/cutie (min. 40 gr) 

9 Castraveti murati ( min 0.800 kg) buc 300 
-castraveti diametrul maxim 5 cm, apa, otet, zahar, sare, marar, seminte de mustar; 
-ambalaj - borcan min. 800 gr 



10 Orez  kg 700 
-produs clasic, calitatea I, bob lung, fara spartura, complet  decorticate, culoare alba,  
-miros caracteristic - fara miros strain de mucegai, de rozatoare etc., - gust placut , specific;  
-ambalat la punga de 1 kg 

11 Faina alba kg 1000 

- tip 000 calitate  superioara, de grau,  
- miros placut specific fainii, fara miros de mucegai, de incins, sau alt miros strain,  
- ambalata la punga de hartie de 1 kg. 

12 Gris  kg 130 
-aspect granulos;  
-culoare alb-galbuie, uniforma,  
-miros caracteristic, fara miros de mucegai, de incins sau alt miros strain; 
-gust caracteristic, putin dulceag, fara gust amar, acru sau alt gust strain;  
-nu se admite prezenta insectelor sau a acrienilor in nici un stadiu de dezvoltare ;  
-mod de ambalare la 1 kg 

13 Faina de malai kg 500 
-calitate superioara,  grisat,  de porumb,   
-aspectul exterior: învelişul exterior al ambalajului să fie continuu, rezistent, curat, uniform, să nu 
prezinte fisuri, cu suprafaţa curată, eticheta vizibil imprimată cu toate elementele de identificare, 
aplicată corespunzător pe fiecare unitate de produs;                            
-aspectul conţinutului: calitate sănătoasă, corespunzătoare, produs uscat, fără cocoloaşe, conţinut 
liber curgător, în conţinutul produsului nu se admite prezenţa corpurilor străine, insectelor sau 
acarienilor în nici un stadiu de dezvoltare; culoare: galbenă; miros: plăcut, specific făinii, fără miros 
de mucegai, de încins sau alt miros străin; gust: normal, puţin dulceag, nici amar, nici acru, fără 
scrâşnet la mestecare (datorită impurităţilor minerale: pământ, nisip etc.); 
- ambalat la punga de hartie la 1 kg. 

14 Pesmet  kg 100 
-Pulbere fină de culoare galbenă roşcată,  gust si miros plăcut caracteristic de pâine alba, uscată, fără 
gust şi miros străin, fără impurităţi minerale şi  fără aglomerări.  
-Ambalat la pungi de 1 kg , etichetate.  Pe etichetă să fie specificat: denumirea produsului, adresa 
producătorului, ingredientele, masa netă, lotul, data la care expiră. 

15 Ciocolata  (min 100 gr) buc 200 
- Ciocolata cu lapte umpluta cu crema de lapte, fructe, sau cu alune  
-Gust si miros: caracteristic, fara miros si gust strain. 
-Ambalare: ambalata individual in folie OPP, bucata de minim 100 gr 

16 Fidea cu ou (min. 200 gr) buc 500 
Produse calitatea I-a, cu aspect normal,  suprafata neteda, fără striaţiuni, fara urme de faina, fara 
crapaturi, culoare alb-galbuie, uniforma; miros si gust  caracteristic, placut, fara gust si miros strain 
sau de mucegai, fara corpuri straine. Dupa fierbere pastele trebuie sa fie elastice, sa nu se lipeasca 
intre ele.  Nu se admite prezenta insectelor in diferite stadii de dezvoltare. 
Ambalaj – punga minim 200 gr 

17 Paste pentru ciorbe cus–cus (min. 250 gr) buc 330 
-cu ou;  
-culoare: galben auriu;  



-gust: plăcut;  
-comportament după fierbere:să păstreze forma, să fie elastice, să nu se lipească între ele;  
-mod de ambalare:  pungi min. 250 gr 

18 Paste fainoase – melcisori kg 300 
-Sac plastic intact de 3 sau 5 kg,cu continut de ou, in forme diferite (spirala,fidea,melcisori), 
compacte nesfaramate 

19 Spaghete (min. 500 gr) Kg 200 
Spaghete ambalate in pungi, cu masa neta de min. 500 gr  
Ingrediente: faina alba de grau, apa, gluten. 
Proprietati organoleptice:  
-Aspect: suprafata neteda, fara urme de faina, translucide, in sectiune cu aspect sticlos, se admit 
particule punctiforme de culoare slab bruna pana la roscat si in medie doua pincte negre pe cm liniar. 
-Culoare: alb-galbuie, uniforma. 
-Gust si miros: caracteristic, fara miros si gust strain. 
Defecte: sparturi max. 4%, sfaramaturi max. 3%, deformate max. 10%. 
-Crestere in volum la fierbere, min -250% 

20 Concentrat de pui 1 kg Buc 50 
- Trebuie sa contina cel putin urmatoarele ingrediente (dar fara a se limita la acestea): sare, amidon de 
cartof, grasime vegetala, grasime de pui, carne de pui, arome. 

21 Concentrat de vita 1 kg Buc 30 
- Trebuie sa contina cel putin urmatoarele ingrediente (dar fara a se limita la acestea): sare, amidon de 
cartof, grasime vegetala, grasime de vita, carne de vita, arome. 

22 Concentrat de legume 1 kg Buc 30 
- Trebuie sa contina cel putin urmatoarele ingrediente (dar fara a se limita la acestea):  sare, amidon 
de cartof, grasime vegetala, legume, arome. 

23 Bomboane de pom kg 10 
-Bomboane cu glazura de cacao si interior cu arome de cocos, portocale, mere, etc 
-Ambalate individual 

24 Boia de ardei dulce (min. 17 gr) buc 300 

Pulbere fina catifelata, fara puncte de culoare neagra sau alba; culoare uniforma, rosie aprins, pana la 
portocaliu, gust specific de ardei, placut, dulceag, fara gust amar sau ranced; fara miros inchis de 
mucegai sau alt miros strain;                                                                                                                  
Mod de ambalare: punga de cel puţin 17 gr. 

25 Foi dafin  (plic min. 4 gr) plic 130 

Frunzele de dafin folosite la fabricarea produsului "foi de dafin" trebuie să fie întregi, neatacate de 
insecte, nepătate, nemucegăite şi să corespundă standardelor şi legislaţiei în vigoare; aspect: frunze de 
diverse dimensiuni, cu marginea uşor ondulată, întregi cu codiţa naturală de lungime medie; sunt 
admise şi frunze parţial sfărâmate; culoare: verde, verde intens, verde deschis spre verde – gri cu 
nuanţe uşor gălbui sau alburiu; miros şi gust: pătrunzător, aromat, caracteristic, fără miros şi gust 
străin;                                                                                                                                                             
Mod de ambalare: plic de min 4 gr. 

26 Otet  Lt 80 

Lichid limpede la slab opalescent, fara corpuri straine, gust acru caracteristic de otet de vin, fara gust 
strain, de concentratie 9%.                                                                                                                             



Ambalat la recipient de 1 litru. 

27 Piper macinat (min. 50 gr) buc 500 

-Piper macinat, negru,  
-Ambalat la punga de minim 50 grame. 

28 Sare neiodata la sac  kg 500 
Cristale fine, cu granulatia 0-10mm, culoare alb-gri, miros si gust caracteristic, umiditate maxim 1%, 
ambalata la sac de 25kg,  ideala  pentru prepararea muraturilor. 

29 Vegeta (min. 75 gr) buc 500 
Amestec de legume si zarzavaturi pentru mancaruri, ambalat la plic hartie/punga, gramaj: min. 75 gr. 
Continut de sare max.58%- 60%; 
Legume uscate: 15,5%-18%(morcov, pastarnac, ceapa, telina, frunze de patrunjel), zahar, codimente, 
amidon de porumb; 

30 Mustar  (borcan min. 280 gr) buc 650 
Clasic, de masa, ambalat la borcane de 0.280-0,400 kg sigilate,culoarea specifica si consistenta unui 
sos bine legat.  

31 Cimbru plic (min. 8 gr) Buc 200 

Cimbru, ambalat la plic cu masa neta de minim 8 gr.  
Mod de utilizare: produsul se foloseste ca aromatizant (condiment), in industria alimentara, si la nivel 
casnic, in bucatarie. 
Proprietati organoleptice: 
-Frunze maruntite uscate, fara particule grosiere, fara impuritati, de culoare verde-maroniu, cu gust si 
miros caracteristic de cimbru, fara gust si miros strain. 
Proprietati fizice si chimice: 
-Cenusa insolubila in HCI10% max. 1%                                                                                                        
Depozitare: Produsul ambalat trebuie pastrat la loc racoros, uscat si ferit de lumina si caldura 
excesiva, la temperaturi intre 10-20⁰C si umiditate relativa a aerului intre 60-70%. 

32 Marar plic (min. 8 gr) buc 200 

Marar, ambalat la plic cu masa neta de minim 8 gr. 
Mod de utilizare: produsul se foloseste ca aromatizant (condiment), in industria alimentara, si la nivel 
casnic, in bucatarie. 
Proprietati organoleptice: 
-Frunze maruntite uscate, fara particule grosiere, fara impuritati, cu gust si miros caracteristic de 
marar, fara gust si miros strain. 
Proprietati fizice si chimice: 
-Cenusa insolubila in HCI10% max. 1%                                                                                                        
Depozitare: Produsul ambalat trebuie pastrat la loc racoros, uscat si ferit de lumina si caldura 
excesiva, la temperaturi intre 10-20⁰C si umiditate relativa a aerului intre 60-70%. 

33 Busuioc plic (min. 8 gr) Buc 20 
Busuioc, ambalat la plic cu masa neta de minim 8 gr.  
Mod de utilizare: produsul se foloseste ca aromatizant (condiment), in industria alimentara, si la nivel 
casnic, in bucatarie. 
Proprietati organoleptice: 
-Frunze maruntite uscate, fara particule grosiere, fara impuritati, de culoare verde, cu gust si miros 
caracteristic de busuioc, fara gust si miros strain. 



Proprietati fizice si chimice: 
-Cenusa insolubila in HCI10% max. 1%                                                                                                
Depozitare: Produsul ambalat trebuie pastrat la loc racoros, uscat si ferit de lumina si caldura 
excesiva, la temperaturi intre 10-20⁰C si umiditate relativa a aerului intre 60-70%. 

34 Chimion seminte plic (min. 20 gr) Buc 200 
Chimen seminte, ambalat la plic cu masa neta de minim 20gr.  
Mod de utilizare: produsul se foloseste ca aromatizant (condiment), in industria alimentara, si la nivel 
casnic, in bucatarie. 
Proprietati organoleptice: 
-Seminte, fara particule grosiere, fara impuritati, de culoare maro, cu gust si miros caracteristic de 
chimen, fara gust si miros strain. 
Proprietati fizice si chimice: 
-Umiditate: max. 16%; 
-Cenusa totala max. 9%; 
-Uleiuri volatile: min 1,5 ml/100g; 
-Cenusa insolubila in HCI10% max. 1,5%.                                                                                                                         
Depozitare: Produsul ambalat trebuie pastrat la loc racoros, uscat si ferit de lumina si caldura 
excesiva, la temperaturi intre 10-20⁰C si umiditate relativa a aerului intre 60-70%. 

35 Maioneza vegetala Kg 50 
-emulsie fină, omogenă, bine legată, culoare galben-deschis, uniformă, gust şi miros plăcut 
caracteristic mirosului de maioneză, ambalata in galeti de 5kg. 

36 Cacao (50 gr) Buc 60 
-Pudra de cacao, ambalata in cutie carton, cu masa neta 50g. 
-Mod de utilizare: produsul se foloseste ca aromatizant (condiment), in industria alimentara, 
farmaceutica si la nivel casnic, in bucatarie. 
-Pulbere fina, omogena, fara aglomerari stabile, fara impuritati, de culoare brun inchis, sau brun 
deschis, cu gust si miros placut, foarte picant, fara gust si miros strain. 

37 Pasta tomate conserva 0.400 Buc 600 
Produs imbuteliat in cutii de 400 grame cu cheita de deschidere , inchise ermetic si sa corespunda 
urmatoarelor cerinte: 
- aspectul bulionului  trebuie sa fie de masa omogena , densa , sa nu prezinte semne de alterare                    
( fermentatie, mucegai ) ;  
- mirosul si gustul trebuie sa fie placute  caracteristice tomatelor (nu se admite gust si miros strain de 
fermentare, afumare sau caramelizare , mucegai).  
- culoarea trebuie sa fie rosu aprins pana la caramiziu  uniforma in toata masa. 
- cutiile sa nu fie deformate, bombate  şi neermetice,cu cheita de deschidere.  Concentratia de tomate 
trebuie sa fie de min 30 %. 

38 Pasta tomate conserva 0.900 Buc 120 
Produs imbuteliat in cutii de 900 grame cu cheita de deschidere , inchise ermetic si sa corespunda 
urmatoarelor cerinte: 
- aspectul bulionului  trebuie sa fie de masa omogena , densa , sa nu prezinte semne de alterare                            
( fermentatie, mucegai ) ;  
- mirosul si gustul trebuie sa fie placute  caracteristice tomatelor (nu se admite gust si miros strain de 
fermentare, afumare sau caramelizare , mucegai).  
- culoarea trebuie sa fie rosu aprins pana la caramiziu  uniforma in toata masa. 
- cutiile sa nu fie deformate, bombate  şi neermetice,cu cheita de deschidere.  Concentratia de tomate 



trebuie sa fie de min 30 %. 
39 Biscuiti (pachet min. 100 gr) Buc 2300 

-Biscuiti ambalati in pungi imprimate din polipropilena, cu masa neta de 100g. 
-Ingrediente:faina de grau 57%, zahar 11%, uleui de palmier (9%), zahar invertit, agenti de afanare 
(bicarbonat de amoniu E503, bicarbonate de sodium E 500), sirop de glucoza, zer pudra, extract de 
malt, sare iodata, arom, proteaza, conservant: metabisulfit de sodium (E223). Contine gluten. 
-Proprietati organoleptice: 
  Forma: biscuit de forma dreptunghiulara, cu suprafata mata, fara besici, bine conturat 
  Culoare galben-auriu  
  Miros placut, specific, fara miros strain (mucegai, ranced, ars); 
  Gust dulce, placut, specific, fara gust strain (mucegai, ranced, ars). 
  Consistenta: crocanti, usor friabili. 

40 Napolitane vrac Kg 13 
Napolitane cu crema cacao, ambalate in cutii de carton sigilate cu banda adeziva, cu masa neta de 3 
kg.  
Ingrediente: faina alba de grau, zahar, grasime vegetala (palmier, shea), amidon din porumb, cacao 
pudra, faina de soia, zer pudra, dextroza, lapte praf degresat, zahar invertit, zahar ars, pudra de carob, 
emulsificator: lecitina din soia; agent de afanare: bicarbonat de sodiu , sare de mare, arome. 
Caracteristici organoleptice:  
-Aspect – bucati sub forma paralelipipedica, formate din 3 foi si doua straturi de crema, distribuita 
uniform. 
-Culoare – la exterior: galben pai, uniforma, specifica foii de vafa;   in sectiune: culori alternative 
specific vafelor si cremei de cacao. 
-Gust si aroma – placut, dulce, corespunzator aromelor folosite; 
-Miros - caracteristic aromei folosite .  

41 Napolitana   Buc 1830 
-Napolitane cu crema de cacao sau lamaie, ambalate in folie cu masa neta de 100 g.  
-Ingrediente: zahar, faina alba de grau, grasime vegetala (ulei de palmier, ulei de shea), dextroza, 
faina de soia, amidon din porumb, sare de mare, agent de afanare: bicarbonat de sodiu , acidifiant: 
acid citric, emulsifiant: lecitina din soia, pudra de lamaie deshidratata (0,01%), arome. 
Caracteristici organoleptice:  
-Aspect – bucati sub forma paralelipipedica, formate din 3 foi si 2 straturi de crema, distribuita 
uniform. 
-Culoare – la exterior: galben pai, uniforma, specifica foii de vafa; 
               -  in sectiune: culori alternative specific vafelor si cremei de lamaie. 
-Gust si aroma – placut, dulce, specific de lamaie; 
-Miros: caracteristic aromei folosite. 

42 Corn cu ciocolata (croissant)  buc 100 
-Produs dulce, copt, afanat prin fermentatie naturala. Croissant cu crema de caise, crema de lapte, vin 
spumant sau crema de cacao, ambalat in folie tip film BOPP TR 20µ + BOPP 20µ MET, cu masa neta 
de 50g. 
-Intrediente: faina alba de grau, umputura 25% diverse sortimente (crema de caise, crema de lapte, 
cacao, vin spumant), grasimi vegetale nehidrogenate, zahar, apa, drojdie naturala, oua, sirop de zahar 
invertit, unt, emulgatori: mono si  digliceride ale acizilor grasi alimentari, si lecitina din soia, sare 
iodata, lapte praf degresat, conservant ( sorbet de potasiu, acidifiant acid citric, colorant: betacaroten), 
arome. Produsul contine gluten de grau. 



Caracteristici organoleptice:  
-Aspect coaja: neteda, lucioasa, 
-Culoare: brun roscat catre inchis, 
-Miez: poros, pori fini cu pereti subtiri, bine copt, bine crescut, fara straturi compacte. 
-Gust placut, corespunzator unui produs bine copt. 
-Miros placut, caracteristic materiior prime din compozitia sortimentului, fara miros de mucegai, sau 
alt miros strain.  

43 Usturoi granulat (min. 40 gr) Buc 100 
Usturoi deshidratat granulat.                                                                                                                            
Mod de ambalare – plic min. 40 gr.        

44 Pasta ardei dulce Kg 30 
Pasta omogena, compacta. Trebuie sa contina cel putin urmatoarele ingrediente (dar fara a se limita la 
acestea): ardei dulce, gogosari, sare, ceapa, pasta tomate, ulei vegetal, arome de condimente.  
- ambalata la galeata de 2,5 kg 

45 Prajitura pachet Buc 300 
-Prajitura cu (25%) crema de lapte si glazura de cacao, ambalata in cartonas plastifiat, apoi individual 
in folie OPP cu masa neta 35g. 
-Ingrediente: zahar, uleiuri vegetale rafinate (floarea soarelui, rapita, palmier), grasime vegetala 
partial hidrogenata ( palmier, soia, shea), faina din grau, pudra de cacao cu continut redus de grasime, 
oua, sirop de glucoza-fructoza, lapte praf degresat, agenti de umezire ( sorbitol, glicerina), alcool 
etilic rafinat, agenti de afanare ( difosfat disodic, carbonat acid de sodium), emulsifianti ( mono si 
digliceride alwe acizilor grasi, lecitina din soia, poliricinoleat de poliglicerina), arome, sare, 
conservant) sorbat de potasiu. Continut de cacao( in invelis) min 19,7% 
Caracteristici organoleptice: 
-Aspect exterior: bucati de forma paralelipipedica cu invelis uniform de glazura de cacao, cu 
suprafata lucioasa; 
-Aspect in sectiune:  un contur de compound si un strat de crema intre doua foi rulada brun deschis 
-Gust si miros: dulce, placut specific aromei de vanilie. 

46 Ciuperci (borcan min 800 gr) Buc 900 
Ciuperci calitatea I, tăiate, cu aspect plăcut, fără impurităţi; 

- gust şi miros plăcut, specific produsului, fără gust şi miros străin; 
- ambalate în borcane. 
- greutatea – min.  800 g; 

47 Conserva de peste (min 200 gr) Buc 350 
Conserva de peste in ulei – min 200 gr (cu cheita de deschidere)    
- produs calitatea I-a, consistenţa, culoarea, gustul, mirosul conţinutului (produsului), conservat si  a 
sosurilor trebuie sa corespunda calitativ; 
-   concentratie peste :  min.65%, nemaruntit; 
-   cutiile sa nu fie deformate, bombate  şi  neermetice, cu cheita de deschidere; 

48 Pate de  ficat (min 100 gr) Buc 2000 
Conserva pateu de ficat – min 100 gr (cu cheita de deschidere)   
Produsul «pate de ficat» este obținut din:  
-ficat de porc - minim. 25%,  carne cap porc, șorici, grăsimi animale, supa de la fierberea capului de 
porc, ceapa, sare, proteina de origine animala, condimente; grasime : max. 30%,  
-aspect: masa compacta,  -culoare : specifica ficatului fiert; -gust si miros: caracteristic ingredientelor 
folosite, fara gust si miros strain; 



4. Sursa de finantare: 
Sursa de finanţare:   Bugetul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad 

5. Modul de prezentare a ofertei:  
Se vor prezenta urmatoarele documente:  

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (copie lizibila conform cu 
originalul) din care sa reiasa obiectul de activitate;   
-  Formularul de oferta (anexa 2) 
-  Propunera financiara (conform Punct 5.1) 
-  Propunerea tehnica (conform Punct 5.2) 

 

                    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. 
 
 
 
 
 
 

Denumirea lotului:  DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE 
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  



         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.  

       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).  
             Prin propunerea tehnica, ofertantii  isi asuma, in cazul in care vor fi declarati câstigatori, 
obligatia livrarii produselor  in maximum 24 ore de la  comanda ferma emisa de beneficiar, in 
baza contractului de furnizare.  
             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 31.12.2018. 
Criteriul de atribuire este PRETUL CEL MAI SCAZUT / 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 la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad , str. Magura nr. 25, loc. 
Brad, jud. Hunedoara, în baza contractului de achiziţie publică şi a comenzilor emise de 
autoritatea contractantă.  

Denumirea lotului:  DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE 
Nr. 
Crt. 

Denumire produs 
Forma de 

prezentare/ambalare 
Firma producatoare 

 

Cantitate 
solicitata de 

unitatea 
contractanta 

 

U.M Specificatii  tehnice a 
produsului 

1     
.....     
.....     
 Termen de livrare:     maxim 24 ore de la primirea comenzii  



 Livrarea se va face  la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad , str. Magura nr.25, conform 
graficului de livrare sau a comenzilor emise. 

Termenul de livrare este de maxim 24 ore de la data comunicării comenzii de către 
achizitor, conform graficului de livrare. 

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 din 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 cu 24 ore inainte de data livrarii, iar 
produsele vor fi livrate la sediul autoritatii contractante, respectiv la Sanatoriul de 
Pneumoftiziologie Brad, str. Magura, nr.25.în intervalul orar 07.30 - 14.00.  
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, 
         
         As. Med. Tripe Cristina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
FORMULARE  

 
 
 

 
OPIS 

 
 
 
 
 
FORMULAR 1 – Scrisoare de înaintare 
FORMULAR 2 – Formular de ofertă                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMULAR 1 
 
 
 

  OPERATOR ECONOMIC 
___________________ 

(denumire / sediu ) 
 

Înregistrat la sediul autorităţii contractante     
nr._________data___________ora_____ 

 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către ________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 

Ca urmare a anunţului publicitar nr. ______ din ______________, privind aplicarea 

procedurii de achizitie directa pentru atribuirea contractului 

_________________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică), 

 

noi ________________________________________ (denumirea/numele operatorului 

economic) vă transmitem alăturat: 

 

1. Pachetul/plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr 

de ________ copii: 

 

a) Propunerea financiară; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Documentele ce însoţesc oferta; 

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele. 

 

Data completării ___________       Cu stimă, 

 Operator economic, 



                                                                                                                      FORMULAR 2 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 
   (denumirea/numele) 

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ  

Către .................................................................................................... 
                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului 

__________________________________,  ne oferim ca, în conformitate  cu  prevederile şi 
cerinţele 

(denumirea/numele ofertantului) 

cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam 
......................................................................................... pentru suma de .................................... 
lei  la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ..................lei, conform 
centralizatorului anexat. 
 Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam 
.....................................................................în perioada prevăzută în caietul de sarcini. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pe toata durata contractului de furnizare, 
respectiv pana la data de 31.12.2018.  

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreuna 
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caştigatoare, 
vor constitui un contract angajant între noi. 

Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 
ofertă pe care o puteţi primi. 
 

Data _____/_____/_____ 
 
_________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

                         

oferta pentru şi în numele ______________________________ 
 
 

                                                                (semnatura)  

 

   


