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I.

Generalitati

1.

Prezentul caiet de sarcini se aptica pentru achizitionarea
de ouA sI pRoDUSE
I,ACTATE

2.

CAIETUL DE SARCINI face parte integranta din documentatia pentru
elaborarea si
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe
baza carora se elabore aza de
catre fiecare ofertant, propunerea tehnica.
Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii
tehnice. Acestea definesc, dupa
caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si
de performjnta,-siguranta in
exploatare, dimensiuni' precum si sisteme de asigurare
a calitatii, ambalare etichetare,
marcare, conditiile pentru certificarea conformitat-ii cu standarde
relevante sau altele
asemenea"

4.

cerintele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi
considerate ca fiind minimale. in
acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la jrevederile
pr"=rntriri caietului
de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura
in care'p.pun"i", tehnica
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerintelor minimale din caietul de

sarcini.
5.

ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare
celor prevazute in caietul de
sarcini atrage descalificarea ofertantului.

AI. Cantitati solicitate estimate
6. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin , are în
vedere achizitionarea urmatoarelor cantitati de produse:
PRODUSE LACTATE

CANTITATE
estimată
maxim (1
luna)

DENUMIRE
PRODUS

U.M

CANTITATE
estimată
minim (1 luna)

1

Mascarpone 250gr

buc.

1

8

2

Oua

buc.

1

6090

3

Lapte la litru cu 1,5 % grasime

buc.

1

230

4

Lapte UHT - la litru cu 3,2 % grasime

buc.

1

572

5

Lapte praf vrac

kg

1

15

6

Smintina 200g - 25% grasime

buc.

1

108

7

Smintina 1000g - 25 % grasime

buc.

1

133

8

Smantana pentru frisca 1 L

cut.

1

14

9

Frisca plic - 48g

plic

1

30

10

Unt 250 g - 65% grasime

buc.

1

245

11

Unt portionat 10 gr

buc.

1

4000

12

branza telemea vaca

kg

1

232

13

Brinza de vaca dulce 1000g - punga

buc.

1

43

14

Brinza topita cutie - 8 triunghiuri

ct.

1

363

15

Cascaval

buc.

1

197

16

Iaurt natural - 125g, 175g

buc.

1

863

17

Iaurt cu fructe 125g

buc.

1

917

18

Iaurt cu fructe 375g

buc.

1

576

Nr. crt.

BI. Specificatii tehnice minimale
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Caracteristicile tehnice ale produselor solicitate sunt urmatoarele:
OUA - Oua pentru consum A-L. Ouale se vor livra din categoria oua proaspete si clasa de oua
mari peste 50 gr - coaja nevatamata, curate, de forma normala, uscata, camera de aer mobila, albusul

translucid, galbenusul vizibil si usor aplatizat, miros si gust caracteristic oului proaspat. Nu se admit
oua sparte. Conditii de ambalare ; in cofrage de carton asezate in pozitie verticala cu varful in jos;
ambalajele vor fi curate, uscate fara miros strain sau mucegaiuri, nu se admit oua murdare cu urme de
excremente de gaina sau alte impuritati.

- termen de garantie: 15 zile in perioada martie-septembrie si 21 zile octombrie – martie.

LAPTE UHT 3,2 % GRASIME SI LAPTE PASTEURIZAT 1,5 % GRASIME
Pentru mentinerea starii de sanatate si nutritie a copiilor, lapte UHT, lapte pasteurizat de
consum care se va distribui trebuie sa aiba minimum 3,2% grasime si minimum 1,5 % grasime. In
cazul produselor lactate acestea vor fi pastrate pana la servirea la temperatura maxima de 4 o C iar
in cazul laptelui UHT temperatura maxima de pastrare va fi de 24 oC.
Data limita de consum care va fi stabilita de producator va fi: - 3 luni pentru lapte
UHT ; - 5 zile pentru lapte pasteurizat;
De asemenea vor fi respectate si conditiile minime de calitate, si anume: lapte de consum STAS
143-84;

Pentru transport si distributie se vor utiliza autovehicule speciale termoizolate si dotate cu
instalatii frigorifice pe timpul perioadei de vara.
Ambalajele trebuie marcate intr-un loc usor vizibil. Marca de identificare trebuie sa indice
numele tarii unde se afla situata unitatea producatoare(aceasta poate aparea in intregime sau sub
forma unui cod de doua litere in conformitate cu standardul ISO corespunzator). In cazul statelor
membre UE aceste coduri sunt urmatoarele: CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU,
HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE i UK
LAPTE PRAF
Caracteristici organoleptice
Aspect: pulbere fina omogena, obtinut din lapte crud prin pulverizare si uscare.
Culoare: culoare alba sau usor galbuie, fara impuritati si particule colorate.
Miros si gust : tipic de lapte praf, fara mirosuri si gusturi straine
Proprietati fizico-chimice
substanta uscata:min.96,5%
umiditate: max. 4 %,
proteine 34 %,
lactoza: max. 54 %.
continut de grasime 26%-28%
Etichetat,in termen de valabilitate, ambalat la pungi de hartie de 1 kg
SMANTANA 25% GRASIME
Caracteristici organoleptice
Aspect: masă omogenă, fără impurităţi
Consistenţa: vascoasa, fără aglomerări de grăsime sau substanţe proteice
Culoare: albă până la alb-gălbui, uniformă în toată masa
Miros si gust: placut, caracteristic, slab acrisor, aromat, specific de fermentatie lactica, fara gust si
miros strain cu continut de grăsimi 25%.

Termen de valabilitate de la data receptiei : 15 zile
SMANTANA PENTRU FRISCA 1L
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Caracteristici organoleptice
Aspect: preparat de baza de grasimi vegetale, indulcit, lichid omogen, fara impuritati si particule
colorate.
Culoare: alba,uniforma
Miros şi gust - dulce, fără miros şi gust străin ( de fermentatie, amar).
Caracteristicile fizico-chimice: Umiditate 60%,Lipide 0,56%,Grăsimi 25%
Ambalaj — Tetra Pak 1 L

Termen de valabilitate de la data receptiei : 15 zile

PRAF FRISCA
Spumă desert cu gust de frişcă, ambalata in plic cu o greutate neta 48g.
Praf pentru prepararea instant a unei spume desert cu aspect și gust de frișcă, care necesita doar
adăugare de lapte.
Ingrediente: zahar, sirop de glucoza, grasimi vegetale hidrogenate, emulsificatori (esteri acetic
ai mono si digliceridelor cu acizi grasi, mono si digliceride ale acizilor grasi), cazeinat de
sodium, stabilizator (fosfat dipotasic), antiaglomerant (fosfat tricalcic), agent de ingrosare
(alginate de sodium. Contine lapte. Poate contine urme de: gluten, arahide, nuca, soia, susan,
oua.
Caracteristici senzoriale: Pulbere fină albă, fără aglomerări stabile, cu gust dulce, de frișcă.In
termen de valabilitate.
UNT 250 GR-65% GRASIME
Caracteristici organoleptice
Aspect: masă onctuoasă, omogenă, ambalat în hârtie metalizată, caşerată cu hârtie pergament
vegetală;
Culoare: alb-gălbuie;
Gust si miros: gust şi miros placut, aromat, de smantana fermentata, să nu aibă gust amar;
Nu se admite untul cu aspect neomogen şi culoare neuniformă, cu gust şi miros străine, precum şi untul
care conţine impurităţi sau aditivi alimentari continut minim de grasime de 65%; etichetat, ambalat
pachet 250g, are termen de valabilitate de 15 zile la frigider.
UNT PORTIONAT 10 GR
Caracteristici organoleptice
Aspect: masă onctuoasă, omogenă, ambalat în hârtie metalizată, caşerată cu hârtie pergament
vegetală;
Culoare: alb-gălbuie;
Gust si miros: gust şi miros placut, aromat, de smantana fermentata, să nu aibă gust amar;
Nu se admite untul cu aspect neomogen şi culoare neuniformă, cu gust şi miros străine, precum şi untul
care conţine impurităţi sau aditivi alimentari .
Proprietati fizico-chimice :
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- continut minim de grasime de 60%;
Etichetat, ambalat individual in hartie metalizata sub forma de dreptunghiuri de 10 g;
BRANZA TELEMEA MIXTA, BRANZA TELEMEA OAIE, BRANZA TELEMEA VACA
Caracteristici organoleptice
Aspect: masă compactă, legată, de consistenţă uniformă, se rupe uşor fără a se sfărâma, bucăţi
întregi, cu suprafaţă curata.
Culoare: albă, până la albă cu nuanţă gălbuie, uniformă în toată masa.
Gust: plăcut, specific brânzei maturate din lapte de vacă; branzei maturate din lapte oaie
precum si a branzei maturate din lapte de oaie si vaca ( in cazul branzei telemea mixta) , acrişor,
uşor sărat.
Consistenta: ferma, se rupe usor fara a se sfarama.
Miros: nu se admit gusturi şi mirosuri străine: de amar, de iod, de furaj, de fermentaţie străină
( de ex. butirică), de chimicale, metalic etc.
Proprietati fizico chimice:
Substanta uscata: 45±2,0%; Grasime in substanta uscata: 55-60%.
Termen de valabilitate de la data receptiei: 5 luni
BRANZA DE VACA DULCE
Caracteristici organoleptice- pastă omogenă, curată, fără scurgere de zer, pastă fină, moale,
untoasă, cremoasă, nesfărâmicioasă, de culoare albă până la alb-gălbuie, uniformă în toată masa, cu
gust plăcut, de fermentaţie lactică, fără miros străin( acru, amar, de mucegai, de afumat, de drojdii,
etc).
Proprietati fizico-chimice: Grasime, %, min 27, Apa, %, max 70,Proteine, %, min 15,Aciditate,
oT, max 200. Etichetat, ambalat galetusa plastic 1 kg; in termen de valabilitate.
BRANZA TOPITA CUTIE-8 TRIUNGHIURI
Caracteristici organoleptice
Aspect: suprafata neteda, lucioasa, fara coaja si fara pete de mucegai, pasta curata, fina
omogena, rare goluri de aer, fara cristale de saruri de topire, cu ingrediente uniform
repartizate.
Culoare: alb-galbuie, sau caracteristica ingredientelor folosite.
Miros si gust: placut, potrivit de sarat, fara miros si gust strain, fara cristalede saruri de
topire perceptibile la masticatie.
Proprietati fizico-chimice:
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Grasime raportata la SU: min.50%.
Substanta uscata min. 41%.
NaCI max. 1,2%.
Valoare PH 5,6....6,00.
Ambalare: bucati triunghiulare, ambalate in folie de aluminiu termosudabila pentru 8
triunghiuri, care la randul lor sunt ambalate in doze de carton si/alte tipuri de ambalaje de 280g.In
termen de valabilitate.

CASCAVAL
Caracteristici organoleptice
Aspect: Pastă fină, onctuoasă, compactă, omogenă, uşor elastică, la rupere se desface în fâşii;
cu rare sau mici ochiuri de fermentare; roti avand coaja sau suprafaţa neteda, curată, fără cute sau
goluri, fără pete sau crăpături;pot fi acoperite cu o peliculă protectoare uniformă, avizată conform
dispoziţiilor sanitare în vigoare.
Culoare: alb-gălbui până la galben, uniformă în toată masa.
Gust si miros: gust si miros plăcut, potrivit de sărat, caracteristic caşcavalului provenit din lapte
de vacă, fără gust si miros străin.
-

grăsime raportată la substanţa uscată, %, min.45.Etichetat, ambalat roti/bucati de 400-600 gr.
Produs obtinut din lapte de vaca 100%, sa nu contina grasimi vegetale. Termen de valabilitate de
la data receptiei: 3 luni

IAURT NATURAL 125GR/175 GR
Caracteristici organoleptice
Aspect şi consistenţă: coagul de consistenţă fermă, cremos, fără bule de gaz, nu exprimă
zer sau elimină max. 2 %; la rupere are aspect granular poros.
Culoare: albă de lapte, uniformă sau cu nuanţă slab gălbuie
Miros şi gust: specific de iaurt, plăcut acrişor, fără gust sau miros străin
Grăsime, min.2,5%. Ambalat pahar 125 gr, 175 gr.In termen de valabilitate.
IAURT FRUCTE 125 GR;IAURT DE FRUCTE375 GR
Caracteristici organoleptice
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Aspect şi consistenţă: coagul de consistenţă fermă, cremos, fără bule de gaz, nu exprimă zer sau
elimină max. 2 %; la rupere are aspect granular poros. Culoare: fructului
Miros şi gust: specific de iaurt de diferite fructe, plăcut acrişor, fără gust sau miros străin
Grăsime, min.2,5%. Ambalat pahar 125 gr; 375 gr.In termen de valabilitate
Valoarea pe cantitatea maxima estimata
Oua si Branzeturi – 24.016,61 lei fara TVA;
2. Sistemul de asigurare a calitatii:
a. Cand nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila, se vor
respecta standardele sau reglementarile nationale în vigoare;
b. Calitatea produsului va fi atestata, la livrare prin prezentarea certificatului de calitate
si conformitate sau a declaratiei de conformitate.
c. Viciile ascunse sesizate ulterior receptiei nu-l exonereaza pe furnizor de obligatia
inlocuirii produsului respectiv.
3. Conditii de ambalare:
a. Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produsului pe timpul
depozitarii si transportului;
b. Atât materialul de ambalat cât si pachetele trebuie sa fie curate, uscate, în stare
buna, fara insecte sau mirosuri anormale, capabile sa asigure calitatea si
durabilitatea produsului.
c. Materialele de ambalare si ambalajele trebuie sa fie depozitate în conditii în care sa
nu scada calitatea iar înainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al
defectelor, curateniei si mirosului.
4. Marcarea:
a. Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu urmatoarele mentiuni:
i. denumirea, adresa si nr. de telefon producatorului/distribuitorului,
ii. denumirea produsului,
iii. cantitatea neta,
iv. conditii de depozitare,
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v. data fabricatiei si termenul de valabilitate, respectiv mentiunea ”a se consuma
de preferinta înainte de …..”.
vi. Toate informatiile necesare trebuie sa fie tiparite astfel încât sa fie imposibila
schimbarea sau îndepartarea lor fara a lasa urme vizibile. Se impune pastrarea
integritatii ambalajului.
vii. Cerneala sau tusul care se folosesc pentru inscriptionarea ambalajului nu
trebuie sa contamineze produsul.
5. Transportul:
a. se face cu mijloace care sa asigure pe toata durata transportului pastrarea
nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si
microbiologice a produselor.
b. Transportul poroduselor se va efectua cu mijloacele de transport ale furnizorului ,
pe cheltuia acestuia pana la centrele din subordinea Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Caras-Severin, avizate corespunzator de catre directia
sanitar veterinara.
6. Conditii minime de garantie si conditii de livrare:
a. Livrarea se va face pe baza de comanda scrisa sau telefonică, 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. 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.

Comanda ferma de achizitie va fi transmisa furnizorului cu 2 zile inainte de data livrarii, iar
produsele vor fi livrate la sediul centrelor din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Caraș-Severin respectiv:

STRUCTURI FUNCTIONALE
Nr.
Crt
.

1

Denumirea subunităţii

Centrul „Speranța”

Persoana de contact

Circu Virgil
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Telefon

0255/231378

Adresa

Reșița, Aleea Trei
Ape, nr. 4, Județ
Caraș-Severin;

2

3

4

5

6

Centrul „Raisa ”

Viasu Florentina

Centrul Sfânta Maria”

Centrul „Casa Noastră
Zăgujeni”

Centrul „Nera” Oravița

Centrul „Elena
Ardelean”

Matei Liliana

Tomici Alina

Stancu Florin

Perju Elena

0255/219442

0255/226726

0255/510027

0255/572249

0255/572074

Reșița, Aleea Trei
Ape, nr. 4, Județ
Caraș-Severin;
Reșița,Aleea
Buziaș, nr. 6A,
JudețCaraș-Severin;
Constantin
Daicoviciu,
Zăgujeni,
județul
Severin;

sat
nr.7,
Caraș-

Oravița, str. Mihai
Viteazu, nr. 25,
județul
CarașSeverin;
Oravita, str. Valea
Minerilor, nr. 3435, județul CarașSeverin;

c. Produsele livrate vor fi însotite de urmatoarele documente:
i. Factura fiscala
ii. Aviz de însotire a marfii, cand este cazul;
iii. Certificate de calitate si conformitate sau Declaratia de conformitate
iv. Buletinul de analiza, daca este cazul, care sa ateste ca produsul
corespunde prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerintelor tehnice
minimale prevazute în prezentul caiet de sarcini.
d.Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului pe cheltuiala
acestuia.
IV. Modul de prezentare a propunerii tehnice
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a"

Prin propunerea tehnica, ofertantii vor prezenta descrierea detaliata a produselor
ofertate precum si alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea
corespunzatoare a propunerii tehnice.

b. Prin propunerea tehnica, in ceea ce priveste descrierea tehnica

a

produselor,ofertantii vor trebui sa demonstreze corespondenta stricta a acestora cu
specificatiile tehnice solicitate de autoritatea contractanta.;

c"

Propunerea tehnica va cuprinde in mod obligatoriu toate caractersiticile rnentionate
in specificatiile tehnice pentru fiecare fel de produs. Nu se accepta oferte partiate"

d.

Prin propunerea tehnica, ofertantii isi asuma, in cazul in care vor fi declarati
cistigatori, obligatia livrarii produselor in maximum 2 zile de la eomanda transmisd
siptdmanal de Litre fiecare centru in piF-

e.

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

f.
S

Propunerea tehnica va fi prezentata, semnata si stampilata de reprezentantul legal
sau un imputernicit al acestuia.
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