
1.1Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din laşi

Direcţia Servicii Studenţeşti
Adresa: str.  Prof.  Dr.  Dimitrie Mangeron, nr.67, Campus studenţesc

Tudor Vladimirescu din laşi
Telefon: 0232/702.463
Email: viorica.comsa@tuiasi.ro

1.2Publicarea invitaţiei de participare şi a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3Depunerea ofertelor
Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 28.04.2017 inclusiv şi vor
avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universităţii
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat, va transmite oferta tehnico-

economică detaliată si autorităţii contractante la adresa de e-mail viorica.comsa@tuiasi.ro
până pe data de 28.04.2017 inclusiv, pentru a putea fi iniţiată procedura de achiziţie directă
pe SEAP.

1.4Modul de elaborare a ofertei
^   Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate produsele din caietul de
sarcini. Dacă sunt împărţite pe loturi, ofertantul va trebui sa facă oferta pentru toate

Direcţia Servicii Studenţeşti invită operatorii economici interesaţi să depună ofertă pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică „Alimente pentru Cantina Tudor Vladimirescu
din laşi".

1. Informaţii generale

INVITAŢIE DE PARTICIP

Director Direcţia Servicii Ştdepţeşt||
Ing. Boaiudân

Nr. 7488/21.04.2017

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi

Strada Prof. Dr. Doc. Dimitrie. Mangeron nr. 67, 700050

Iaşi
ROMÂNIA

Tel: 40 232 271288  Fax: 40 232 271288
URL: www.tuiasi.ro E-mail: dss@tuiasi.ro

DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI
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Specificaţii tehnice
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Cant.

Fulgi de cartofi cu lapte

Faina de porumb

Faina de grâu

Cafea

Miniprajituri diverse
sortimente

Ruladă caramel

Ecler fondant/ciocolata

Prăjitură Diplomat

Prăjitură Caraiman

Oua de găina

3

Denumire
produs/serviciu/luc

rare

15851000-8

15851000-8

15851000-8

15860000-4

15812000-3
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2

Cod CPV

Lot 3

Lot 2

Lot 1

1

Nr.

lot

1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitaţia de participare/caietul
de sarcini:

27.04.2017 ora 12:00 (dacă este cazul).

2. Obiectul contractului: Furnizarea de alimente pentru „Cantina Tudor Vladimirescu"
din laşi.

2.1Tip contract:

Lucrări ?;
Produse X;

Servicii  ?;

2.2Descrierea contractului
Denumire contract: „Alimente pentru Cantina Tudor Vladimirescu din laşi".

Durata contractului până la data de 31.07.2017

Română
Lei
30 zile

1.4 Prezentarea ofertei
Limba de redactare a ofertei:
Moneda în care este exprimat preţul contractului:
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

produsele dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc reperele
solicitate prin caietul de sarcini.
^ Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa
respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate
informaţiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale
legate de obiectul contractului de achiziţie publică. Oferta depusă trebuie să
îndeplinească în totalitate specificaţiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost
acestea stabilite în caietul de sarcini.
^ Fişe tehnice / Mostre - Nu.



2.3Valoarea estimativă a contractului:
Lot 1:5.400 lei fara TVA.
Lot 2: 10.800 lei fara TVA.
Lot 3: 18.400 lei fara TVA.
Lot 4: 10.200 lei fara TVA.
2.4Termen de livrare

Livrarea se va efectua în tranşe pe baza de comanda telefonica, în maxim 24 ore după

comanda telefonică efectuata de către administratorul cantinei
2.5Sursa/Surse de finanţare:

Fond Cantină
2.6 Locul de livrare a produselor :

Cantina din campusul „Tudor Vladimirescu" din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi" din laşi. Aleea Profesor Vasile Petrescu, Nr. 29.
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Hrean conservat

Gogosari in oţet

Conserva de ton

Ciuperci feliate

Castraveţi in oţet

Ardei iuti in oţet

Zahăr tos
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3.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică:
Achiziţie directă

4.Informaţii detaliate şi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
câştigătoare
Preţul cel mai scăzut

5.Garanţia de buna execuţie (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări)
Cuantumul garanţiei de bună execuţie in lei: 5 % din valoarea contractului fără TVA.
Garanţia de bună execuţie se constituie conform art. 40 din HG nr. 395/2016.
Se va preciza exact modul de constituire a garanţiei:
-virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o
societate bancară sau de o societate de asigurări sau
-depunerea de numerar la casieria Direcţiei Servicii Studenţeşti     a   Universităţii
Tehnice "Gheorghe Asachi " din laşi, cămin T18, parter a unor sume în numerar, în cazul

în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei sau
-prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale

6.Plata preţului contractului
Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în
maxim 30 zile de la recepţie, în baza facturii fiscale, contractului de achiziţie şi a notei de
recepţie. Preţul contractului nu se actualizează.

7.Anunţ de atribuire
în urma finalizării achiziţiei directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie

de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunţ de atribuire în termen de 15
zile de la data încheierii contractului.

întocmit
Ec. Viorica Comsa



Obţinută din foaie de ruladă tradiţională: ouă, zahăr, făină, ulei. Şarlotă fiartă naturală
din : ouă, lapte, zahăr, gelatină, smântână, aromă de caise şi bucăţi de fructe în compot

Foi din rulada cu crema de ciocolata, omaa cu ciocolata si cocos. Forma este
triunghiulara. Greutatea de 100g. Aromă Obţinută din blat tradiţional de cacao-făină, ou,
zahăr, cacao, ulei, asamblat: plăcută, caracteristică ingredientelor utilizate, fără miros
străin Produsele vor fi ambalate individual într-o chesă şi vor fi livrate în tăvi din plastic
sau din metal acoperite, igienizate în prealabil.  Transportul se face în vehicule închise,
izoterme, răcite în prealabil şi   prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot timpul transportului.
Mijloacele   de   transport     vor    fi      autorizate   sanitar-veterinar    de   către
organismele specializate.   Produsele sa fie fabricate într-un sistem de management al
siguranţei alimentului potrivit standardului ISO 22000/2005 sau echivalent.

Pentru consum alimentar, categoria A, minimum clasa L ( cu greutatea de la 63 g până la
73 g ). Aspect coajă,cuticulă : nevătămate.curate.de formă normal,uscate.aspect cameră
de aer: imobilă, cu înălţimea de maxim 6 mm .Aspect albuş: clar, translucid, aspect
gălbenuş: vizibil la fasciculul de lumină doar sub formă de umbră, fără contur precis;
atunci când oul este întors, gălbenuşul este uşor mobil şi revine în poziţia centrală,
pată germinativă: dezvoltare imperceptibilă.
Miros şi gust: caracteristic oului proaspăt,fără miros şi gust străin,
substanţe străine: nu se admit.Reguli pentru verificarea calităţii.Verificarea calităţii se

face pe loturi.La fiecare lot se verifică: ambalarea,marcarea  proprietăţile
organoleptice;greutatea netă;Ambalajele pentru oua trebuie sa fi in perfecta stare,
curate , uscate fara miros de mucegai sau alt miros străin. Fiecare unitate de ambalaj
trebuie sa conţină oua din aceeaşi categorie. Cofrajele vor fi utilizate in funcţie de mariea
oulelor.Marcarea se va va realiza in conformitate cu standardele legislaţiei in vigoare.
Transportul se face in in vehicole inchise, izoterme răcite in prealabil si prevăzute cu
instalaţie frigorifica, pentru a asigura menţinerea temperaturii necesara păstrării calităţii
produselor pe tot parcursul transportului. Fiecare transport va fi insotit va fi insotit de
declaraţia de conformitate

5

Specificaţii tehnice

1.000
Buc
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Prăjitură
Diplomat

Prăjitură
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3
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15812000-3

15812000-3

03142500-3

2

Cod CPV

Lot 2

Lot 1

1

Nr.

lot

CAIET DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către
fiecare ofertant, propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii
tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. în acest sens orice ofertă

prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar
numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior
cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice
inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini, atrage descalificarea ofertantului.
NOTĂ : specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o

marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar
pentru identificarea cu uşurinţă tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea

de  sau echivalent .

Pe SEAP va fi postat:
-Oua de găina pentru Cantina Tudor Vladimirescu din laşi pentru Lotul 1
Cod CPV: 03142500-3
-Prăjituri pentru Cantina Tudor Vladimirescu din laşi, pentru Lotul 2
Cod CPV: 15812000-3
-Alimente de bază pentru Cantina Tudor Vladimirescu din laşi, pentru Lotul 3
Cod CPV: 15851000-8
-Conserve pentru Cantina Tudor Vladimirescu din laşi, pentru Lotul 4
Cod CPV: 15897200-4
In descrierea de pe SEAP se vor specifica produsele din cadrul lotului, cantităţile

si caracteristicile in limita spaţiului.



Calitatea I, ambalat in pungi de hârtie inchise prin lipire cu adeziv specific, de 500 g - 1
kg. Culoare: alb-galbuie, gust: specific, puţin dulceag, fara gust amar sau acru. Fara
miros de mucegai de incins sau alt miros străin. Nu se admite prezenta insectelor sau
acarienilor in nici un stadiu de dezvoltare. Produs conform standardelor in vigoare

100
kgGris15851000-8

Conţine : cartofi 99,3%, emulsifiant (mono si digliceride ale acizilor graşi), stabilizatori
(citrate de sodiu), sare, antioxidanti, extract de condiment, aroma. Culoare alb-galbui
pana la galben pal. . Aspect : amestec omogen, fara aglomerări, cu curgere libera.
Produs conform normelor europene, ambalat in pungi sau cutii de hârtie/carton sau din
polietilena inchise ermetic, de maximum 10 kg. Fara impurităţi sau corpuri străine, fara
gust sau miros străin. Se păstrează la loc răcoros. Termen de valabilitate : minimum 10
luni.

250
kg

Fulgi de cartofi
cu lapte

15851000-8

Mălai grisat, calitatea I, superior, sau extra masa granulară mare, uniforma, culoare
galben -portocaliu cu particule sticloase si albe specific porumbului din care provine,
miros caracteristic, fara miros străin de mucegai sau rânced, gust plăcut specific, fara
gust amar, fara scrâşnet la mestecare, nu prezintă insecte sau acarieni in nici un stadium
de dezvoltare, ambalat la punga de celofan inchisa prin termosudare sau in punga de
hârtie inchisa prin lipire cu adeziv specific, de 1 kg . Produs conform standardelor in
vigoare

750
kg

Faina de
porumb

15851000-8

Făină albă de grâu 000.
Culoare-aspect: alb-gălbui cu nuanţă slab-cenuşiu şi cu particule fine de tărâţe;
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), nu se admite prezenţa insectelor sau
acarienilorîn nici un stadiu de dezvoltare;
Proprietăţi fizice si chimice:Umiditate; max 14,5%, aciditate: max 2,2grade, conţinut de
cenuşă raportat la substanţa uscată: max. 0,48%, conţinut de gluten umed egal sau mai
mare de 28 %, conţinut de cenuşă insolubilă în HCI 10%: max 0,2%, impurităţi metalice
sub formă de pulbere: 3g/kg, impurităţi metalice sub formă de aşchii: lipsă;Produsul
corespunde prevederilor Normei din 14 iunie 2002 cu privire la fabricarea, conţinutul
ambalarea, etichetarea şi calitatea făinii de grâu destinate comercializării pentru consum
uman aprobate prin Ordinul nr. 250 din 14 iunie 2002.
Ambalare: punga de hârtie inchisa prin lipire cu adeziv specific, de 1kgLot 3

650
kgFaina de grâu15851000-8

Cafea naturală, calitatea I, măcinata sub forma de pulbere fina, fara aglomerări sau
corpuri străine; cu cofeina, fara mirosuri străine de mucegai; gust si miros specific, plăcut;
ambalata la punga vidată de 0,5 - 1kg, etichetata cu brandul cafelei. Produs si
comercializat conform normelor si standardelor in vigoare.

5
kgCafea15860000-4

Sunt preparate din aluat opărit, cu o cremă lejeră de vanilie, acoperite cu o crustă bogată
e fondant. Blat cacao, crunch ciocolata neagra, mousse ciocolata neagra, mousse
ciocolata alba.bucati mici, paralipipedice, acoperite cu diferite decoruri, minitarte ornate
cu fructe la kg.
Blat alb din pandişpan , cremă dulce acrisoară de lămâie
Produse de Blat cacao, mousse de ciocolată cu lapte , mousse de fructe de pădure.
Mijloacele   de   transport     vor    fi      autorizate   sanitar-veterinar    de   către
organismele specializateProdusele sa fie fabricate într-un sistem de management al
siguranţei alimentului potrivit standardului ISO 22000/2005 sau echivalent.

10
kg

Miniprajituri
diverse

sortimente
15812000-3

Foi rulada de cacao, sarlota , cacao si caramel.Ornat cu glazura de caramel si
alune.greutate de 100g. Transportul se face în vehicule închise, izoterme, răcite în
prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura menţinerea temperaturii
necesară păstrării calităţii produselor pe tot timpul transportului. Mijloacele de transport
vor fi autorizate sanitar-veterinar de către organismele specializate.Produsele sa fie
fabricate într-un sistem de management al siguranţei alimentului potrivit standardului ISO
22000/2005 sau echivalent..

1.000
BucRuladă caramel15812000-3

Obţinut din aluat opărit, făină, ulei, sare, ou. Coji de eclere umplute cu cremă tradiţională
de vanilie-lapte, ou,zahăr, arome, făină si glasate în ciocolată repartizata pe toată
dimensiunea eclerului. Greutate minimă - 100g; forma specifica cu dimensiunea de 14-
15 cm ; gust dulce, plăcut, fără gust străin; culoare; galben aurie; aromă: plăcută,
caracteristică, fără miros străin.
Produsele vor fi ambalate individual într-o chesă şi vor fi livrate în tăvi din plastic sau din
metal acoperite, igienizate în prealabil.Transportul se face în vehicule închise, izoterme,
răcite în prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura menţinerea
temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot timpul transportului. Mijloacele
de transport vor fi autorizate sanitar-veterinar de către organismele specializate.
Produsele sa fie fabricate într-un sistem de management al siguranţei alimentului potrivit
standardului ISO 22000/2005 sau echivalent.

1.000
Buc

Ecler
fondant/ciocolat

a
15812000-3

(caise, piersică, ananas, mango). în exterior ornată cu frişca naturală din smântână dulce
în combinaţie cu frişca vegetală şi cireşe confiate. Greutate minimă - 100g/buc. Formă
specifică de ruladă, gust răcoros, dulce-acrişor, fără gust străin. Culoare albă uşor
gălbuie. Aromă plăcută, caracteristică ingredientelor utilizate ( savoare intensă de caisă),
fără miros străin. Produsele vor fi ambalate individual într-o chesă şi vor fi livrate în tăvi
din plastic sau din metal acoperite, igienizate în prealabil. Transportul se face în vehicule
închise, izoterme, răcite în prealabil şi prevăzute cu instalaţie frigorifică, pentru a asigura
menţinerea temperaturii necesară păstrării calităţii produselor pe tot timpul transportului.
Mijloacele de transport vor fi autorizate sanitar-veterinar.Produsele sa fie fabricate într-un
sistem de management al siguranţei alimentului potrivit standardului ISO 22000/2005 sau
echivalent.



Aspect: calitatea I, produse conservate, castraveţi intregi de mărime medie, cu un
conţinut limpede fara depunere de amidon, fara sa fermenteze, cu gust si miros plăcut.
Produs sterilizat, fara conservanti chimici, ambalat in recipiente inchise ermetic, curate si
etichetate. Ambalare: borcane de 4250gr., etichetate; produs si comercializat conform
normelor si standardelor in vigoare. Aspectul recipientului la exterior: recipient curat,
închis ermetic, nebombat.  Recipientele metalice, fără pete de rugină, fără fisuri  ,
nebombate, fără deformări în zona falţului. Etichetă curată, vizibil imprimată cu toate
elementele de identificare. Aspectul recipientului la interior: cutie, capac fără pete de
rugină fără exfolieri ale peliculei de lac protectoare. Recipient din sticlă curat.
Aspectul conţinutului: castraveţi uniformi ca dimensiune, din acelaşi soi.
Culoarea legumelor: caracteristică soiului, tipului de conservare şi sortimentului,
consistenţa legumelor: fermi, crocanţi, fără zbârcituri, părţi sau exemplare moi.Gust şi
miros: plăcut, acru, acru-dulceag, caracteristic sortimentului fabricat şi condimentelor
folosite; fără gust şi miros străin.Produsele sa fie fabricate într-un sistem de management
al siguranţei alimentului potrivit standardului ISO 22000/2005 sau echivalent.

100
kg

Castraveţi in
oţet

15897200-4

Aspect: calitatea I, produse conservate, cu un conţinut limpede fara depunere de amidon,
fara sa fermenteze, cu gust si miros plăcut. Produs sterilizat, fara conservanti chimici,
ambalat in recipiente inchise ermetic, curate si etichetate.Ambalare: borcane de 370gr.,
etichetate; produs si comercializat conform normelor si standardelor in vigoare. Aspectul
recipientului la exterior: recipient din sticlă curat, închis ermetic, cu capacul nebombat.
Etichetă curată, vizibil imprimată cu toate elementele de identificare.
Aspectul recipientului la interior: capac fără pete de rugină sau exfolieri ale peliculei
protectoare.Recipient din sticlă curat.
aspectul conţinutului: ardei iuti din acelaşi soi, apropiaţi ca mărime, culoare şi grad de
coacere şi acoperiţi cu lichid.
culoarea lichidului: limpede.
culoarea legumelor: caracteristică sortimentului.
consistenţa legumelor:  ardei iuti fermi, fără exemplare moi.Gust şi miros: specific
condimentelor folosite, fără gust şi miros străin.Produsele sa fie fabricate într-un sistem
de management al siguranţei alimentului potrivit standardului ISO 22000/2005 sau
echivalent.

10 kgArdei iuti in oţet15897200-4Lot 4

Zahăr tos, cristale mari, uscate nelipicioase, neaglomerate, să nu conţină corpuri străine,
culoare alb lucios; miros specific, gust dulce, fără mirosuri străine. Ambalat - pungi
inchise prin termosudare, de 1kg. Produs conform standardelor in vigoare

20KgZahăr tos15831000-2

Produs rafinat obţinut din sfecla de zahăr, sub formă de cristale de granulaţie medie,
omogenă, uniforme, uscate, liber curgătoare, nelipicioase, fără aglomerări, fără corpuri
străine, cu gust dulce, fara miros sau gust străin, de culoare alb-lucios.Etichetat, ambalat
la plic de-10 gr

5 Kg
Zahăr tos

ambalat la stic
de 5g

15831000-2

Produs 100% din palmier rafinat, calitatea I, nehidrogenat; ambalat in recipient de plastic
sau metal de 18 - 20 litri. Produs conform standardelor in vigoare.
Ulei de palmier: calitate superioară, fără suspensii şi fără sediment, culoare galbenă, fără
miros şi/sau gust străin; - rezistenţă ridicată la oxidare, punctul de topire scăzut;rată
redusă de spumare şi închidere la culoare

650
LUlei de palmier15411200-4

Materia prima si materialele auxiliare utilizate la fabricarea uleiului rafinat de floarea-
soarelui trebuie sa corespunda standardelor si normelor sanitare in vigoare. Ulei rafinat
floarea soarelui 100%, calitatea I, ambalat la flacon plastic 1(unu) litru, aspect limpede,
fara suspensii, fara sediment, culoare galbena ,miros si gust plăcut, fara miros si gust
străin, sigilat, care trebuie sa fie curat, uscat, si inchise etanş pentru a nu permite
contactul cu aerul sau cauza pierderi prin scurgeri de produs. Termen de valabilitate 6
luni de la data livrării. Produs conform standardelor în vigoare.

650
L

Ulei de folarea
soarelui15411200-4

Tăieţei cu ou de casă, calitatea I, ingrediente: făină de grâu de calitate superioară , ou
12%, apă. Conţine Gluten. Condiţii de păstrare: mediu uscat şi ferit de lumină, ambalaţi in
pungi transparente de celofan inchise prin termosudare de 0,5 - k kg.Valori nutritive la
100 g de produs; Valoare energetică 359 Kcal / 1505kj; Proteine 12,5 g; Glucide 72,2 g;
Lipide 2,3 g . Produs conform standardelor in vigoare.

100
kgTaitei cu ou15850000-1

Calitatea I, ingrediente: faina de grâu de calitate superioara , faina de grâu dur, apa.
Conţine Gluten. Condiţii de păstrare: mediu uscat si ferit de lumina.Valori nutritive la 100g
Valoare energetica 352 Kcal / 1473kj; Proteine 13,5 g / Glucide 72,7g / Lipide 0.8 g ;
ambalat in pungi de celofan inchise prin termosudare, de 500g/buc. Produs conform
standardelor in vigoare 

100
kgSpaghete15850000-1

Peset alb.Calitatea I, ambalat in pungi de hârtie inchise prin lipire cu adeziv specific, de
500 g - 1 kg.. Produs obţinut din pâine alba uscata, măcinata si apoi prăjită; culoarea sa
fie alb -gălbui gustul sa fie caracteristic pâinii prăjite; produsul trebuie prezentat in
ambalaj personalizat certificat sanitar si continind inscrisurile de identificare prescrise;
fara coloranţi naturali sau sintetici.
Produsul se păstrează in ambalajul original, bine inchis, la temperaturi de max. 25 C si
umiditate max. 65%. Produs conform standardelor in vigoare.

300
kgPesmet alb15851000-8

Orez cu bob rotund, calitatea I, alb, complet decorticate, boabe întregi, maximum 5 %
spărtură mare şi maximum 1% spărtură mică, fără boabe gipsate sau galbene, fara
miros de : mucegai, inchis. Neinfestat, fierbe uşor, aspectos, impurităţi 0%, nu se
dezintegrează prin fierbere, ambalat la punga din celofan inchisa prin termosudare de 1
kg . Produs conform standardelor în vigoare.

650
kgOrez03211300-6

Calitatea I, fara urme de faina, translucide, fara fisuri, culoare galben, aurie, miros si gust
caracteristic, lipsa corpuri străine, dimensiuni uniforme, ambalata in pungi de celofan
transparente de 0,5 -   5 kg , Produs conform standardelor in vigoare.

100
kgMacaroane15850000-1
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Măsline negre în saramură fara sâmburi,intregi, fructe ferme, netede, cu pieliţa lucioasă
şi, în funcţie de modul de preparare calitatea I.
Ambalare: recipient de 1000gr.etichetat; produs si comercializat conform normelor si
standardelor in vigoare. Măslinele de masă în saramură se marchează vizibil prin
etichetare, cu următoarele menţiuni:
denumirea sau denumirea comercială şi sediul   producătorului, al ambalatorului,
importatorului sau al  distribuitorului.Produsele sa fie fabricate într-un sistem de
management al siguranţei alimentului potrivit  standardului ISO 22000/2005 sau

10 kgMăsline negre
fara sâmburi15897200-4

Măsline verzi, de masa, fructe sănătoase, cu pulpa rezistenta la apăsare, ajunse la
maturitate, nealterate, sa prezinte aspectul, culoarea, consistenta si gustul caracteristic
tipului comercial si soiului, in funcţie de tratamentul la care a fost supus, fara gust si miros
străin. Tipul: măsline negre naturale in saramura,cal.I.
Ambalarexutii metalice etanşe de 3-5 kgProdusele sa fie fabricate într-un sistem de
management al siguranţei alimentului potrivit standardului ISO 22000/2005 sau
echivalent.

10 kgMăsline verzi
intregi15897200-4

Măsline de masa, fructe sănătoase, cu pulpa rezistenta la apăsare, ajunse la maturitate,
nealterate, sa prezinte aspectul, culoarea, consistenta si gustul caracteristic tipului
comercial si soiului, in funcţie de tratamentul la care a fost supus, fara gust si miros
străin.
Tipul: măsline negre naturale in saramura,cal.I.
Ambalare:cutii metalice etanşe de 3-5 kg Produsele sa fie fabricate într-un sistem de
management al siguranţei alimentului potrivit  standardului ISO 22000/2005 sau
echivalent.        

10 kgMăsline negre
intregi15897200-4

Hrean conservat in oţet. Conţină: rădăcina de hrean răzuita, ulei de canola, apa, oţet,
zahăr, sare, antioxidant, poate conţine lapte praf si disulfit de sodiu. Gust si miros
specific, fara impurităţi. Produs sterilizat, ambalat in recipiente inchise ermetic, curate si
etichetate.Ambalare: recipiente din sticla sau metal, etichetate; produs si comercializat
conform normelor si standardelor in vigoare. Aspectul recipientului la exterior: recipient
din sticlă sau metal curat, închis ermetic, cu capacul nebombat. Etichetă curată, vizibil
imprimată cu toate elementele de identificare.
Aspectul recipientului la interior: capac fără pete de rugină sau exfolieri ale peliculei
protectoare. Recipient din sticlă sau metal curat.Culoarea conţinutului:
caracteristică sortimentului. Gust şi miros: specific condimentelor folosite, fără gust şi
miros străin.Produsele sa fie fabricate într-un sistem de management al siguranţei
alimentului potrivit standardului ISO 22000/2005 sau echivalent.

10 kgHrean
conservat

15897200-4

Aspect: calitatea I, produse conservate, gogosari jumătăţi, cu un conţinut limpede fara
depunere de amidon, fara sa fermenteze, cu gust si miros plăcut. Produs sterilizat, fara
conservanti chimici, ambalat in recipiente inchise ermetic, curate si etichetate. Ambalare:
borcane de 4250gr., etichetate; produs si comercializat conform normelor si standardelor
in vigoare. Aspectul recipientului la exterior: recipient din sticlă curat, închis ermetic, cu
capacul nebombat. Etichetă curată, vizibil imprimată cu toate elementele de identificare,
aspectul recipientului la interior: capac fără pete de rugină sau exfolieri ale peliculei
protectoare.Recipient din sticlă curat. aspectul conţinutului: gogosari din acelaşi soi,
apropiaţi ca mărime, culoare şi grad de coacere, divizaţi jumătăţi, şi acoperiţi cu lichid,
culoarea lichidului: gălbuie, limpede, se marchează vizibil prin etichetareProdusele sa fie
fabricate într-un sistem de management al siguranţei alimentului potrivit standardului ISO
22000/2005 sau echivalent.

100 kgGogosari in
oţet

15897200-4

Obţinută din peşte prelucrat termic, acoperit cu ulei - ambalare: cutii metalice, închise
ermetic şi sterilizate.
aspectul peştelui: bucăţi de peşte, din aceeaşi specie, de mărime aproape uniformă, cu
tăietura regulată, fără capete, solzi, aripioare, viscere şi cheaguri de sânge;
consistenţa cărnii: compactă şi suculentă; se admite desfacerea unor bucăţi la scoaterea
atentă din cutie, aspectul uleiului: limpede după sedimentare; se admite depunerea în
stratul inferior a sucului de peşte şi a unor mici fragmente de piele şi carne de
peşte. culoarea uleiului: galbenă, miros şi gust: plăcut, specific speciei de peşte şi
adaosurilor folosite; nu se admite gust şi miros străin (amar, rânced etc).Produsele sa fie
fabricate într-un sistem de management al siguranţei alimentului potrivit standardului ISO
22000/2005 sau echivalent.

50 kgConserva de
ton

15897200-4

Ciuperci de cultură în conservă, calitatea I, feliate, mod de conservare tradiţional,
produse cu o culoare caracteristică ciupercilor fierte, sau fierte în amestec cu ingrediente
şi aditivi alimentari utilizaţi. Lichid clar sau uşor opalescent şi galben sau brun deschis la
culoare, fără gusturi şi mirosuri străine de fermenat, de mucegai, fără decolorări sau
brunificări anormale. Produs şi comercializat conform normelor şi standardelor în vigoare.
Ciupercile de cultură în conservă se marchează vizibil prin etichetare, cu următoarele
menţiuni:
denumirea sau denumirea comercială şi sediul   producătorului, al ambalatorului,
importatorului sau al distribuitorului;
ţara (locul) de origine sau de provenienţă; cantitatea netă, cantitate netă fără lichid
denumirea sub care este vândut, lista cuprinzând ingredientele şi cantitatea din anumite
ingrediente sau categorii de ingrediente;data durabilităţii minimale;
condiţii de păstrare;menţiune care să permită identificarea lotului.(L.)
Mod de ambalare: recipiente de 2450G .Produsele sa fie fabricate într-un sistem de
management al siguranţei alimentului potrivit  standardului ISO 22000/2005 sau
echivalent.

100 kgCiuperci feliate15897200-4



Alte specificaţii
Ofertanţii vor prezenta orice documente prin care sa ateste conformitatea caracteristicilor din oferta tehnică

cu specificaţiile tehniceţ caracteristicii organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, ambalare) solicitate prin

caietul de sarcini.
Condiţii generale de marcare, ambalare si etichetare

Marcarea şi etichetarea se va face conform prevederilor H.G.R. nr. 106/2002 cu completările şi modificările
ulterioare. Materialele folosite la ambalare trebuie să fie rezistente, curate, fără miros străin, avizate de Ministerul
Sănătăţii şi inscripţionate cu următoarele informaţii:

denumirea producătorului şi localitatea
denumirea produsului - sortimentului
lotul şi data fabricaţiei
termen de valabilitate
termen minim de garanţie
condiţii de păstrare.

Transportul si livrarea produselor
Expedierea/transportul şi manipularea produselor revine in sarcina exclusivă a furnizorului, se va efectua

până în incinta Cantinei şi intră in preţul de achiziţie al produsului se va face numai cu mijloace de transport care
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-să fie autorizate sanitar - veterinar,
-să asigure pe toată durata transportului păstrarea nemodificată a caracteristicilor produsului, precum şi protecţia
împotriva prafului, insectelor, rozătoarelor şi altor surse de poluare, degradare şi contaminare atât a produselor

cât şi a ambalajelor.

Oferta financiarava fi fermă, cu preţul exprimat în lei, fără TVA- pentru intregul lot de produse, ce nu poate fi
ajustat pe toată ^urata de derulare a contractului. Analiza ofertei se face pe întreg lotul. Nu sunt acceptate
oferte cu repere lipsă în cadrul lotului.

Oferta tehnica va fi insotita in mod obligatoriu de
3. Documente care să demonstreze că ofertantul dispune de cel puţin un mijloc de transport autorizat

conform Ordinului 111/2008 emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.

Aspect produs : frunze de spanac bine fierte acoperite cu lichid. Culoarea legumelor :
verde pana la verde inchis, caracteristic spanacului fiert. Culoarea lichidului : limpede,
uşor verzui. Gust si miros specific spanacului fiert, fara gust sau miros străin. Conţinut
minim de spanac - 55 %.
Produs sterilizat, fără conservanţi chimici, ambalat în recipiente închise ermetic, curate şi
etichetate.
Termen de valabilitate minim 12 luni.Produsele sa fie fabricate într-un sistem de
management al siguranţei alimentului potrivit   standardului ISO 22000/2005 sau
echivalent.

Boabe dulci, crocante, întregi;culoare galben-auriu uniform, caracteristica soiului
utilizat;aromă proaspătă dulce, gust şi miros specific produsului, fără miros si gust străin,
masă netă: 400 g;substanţă uscată 200-270 g; ambalat în cutii de 425 g.Produsele sa fie
fabricate într-un sistem de management al siguranţei alimentului potrivit standardului ISO
22000/2005 sau echivalent.

Pastă de tomate obţinută prin zdrobirea, strecurarea tomatelor proaspete, sănătoase,
întregi,  ajunse la maturitate industrială, de culoare roşie intensă, fără semne de
fermentare sau mucegai şi concentrarea sucului prin fierbere, până la consistenţa
potrivită, fără adaos de sare. Cu minimum 28 % substanţa uscata solubila la 200 arade
Celsius (exclusiv adaos de sare) - 28 refractometrice. Se ambalează in borcane de sticla
de 720 gr., inchise cu capace lăcuite, rezistente la sterilizare, care asigura o inchidere
ermetica, sau cutii din tablă cu aceeaşi masă netă minimă. Ambalajele de pastă de
tomate se marchează vizibil prin etichetare, cu următoarele menţiuni:
denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului, al ambalatorului sau al
distribuitorului   denumirea sau denumirea comercială şi sediul  producătorului, al
ambalatorului, importatorului sau al distribuitorului;
Pasta de tomate se depozitează respectând indicaţiile producătorului.
Transportul se face cu mijloace care să asigure pe toată durata transportului păstrarea
nemodificată   a   caracteristicilor    nutritive,   organoleptice,   fizico-chimice   şi
microbiologice.Produsele sa fie fabricate într-un sistem de management al siguranţei
alimentului potrivit standardului ISO 22000/2005 sau echivalent.

echivalent.

200kg

5kg

650kg

Spanac
conservat

Porumb
conservat

Pasta de
tomate,

concentraţie
28%

15897200-4

15897200-4

15897200-4

-—
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Administrator cantină
Ing. Marusia j^OSTEA

DIRECŢIA SERVICII STUDENŢEŞTI
Director Direcţia Servicii Studenţeşti

Ing. Bogdan BUDEANU

Livrarea se va efectua in transe, în funcţie de necesităţi pe baza de comanda telefonica, la Cantina din
Campusul studenţesc Tudor Vladimirescu din laşi, cu 24 ore inainte de livrare, cantităţile necesare.
Produsele livrate vor fi însoţite de următoarele documente:
/.        Factura fiscala
ii.     Certificate de calitate si conformitate sau Declaraţia de conformitate

Garanţii
Termenul de garanţie şi termenul de valabilitate acordate produselor de către furnizor/producător sunt cele

prevăzute de legislaţia in vigoare.
Furnizorul va răspunde pentru calitatea produsului livrat în interiorul termenului de garanţie şi în termenul de

valabilitate, achizitorul fiind în drept să solicite în interiorul acestor termene, înlocuirea fără costuri suplimentare
pentru achizitor, în cel mult 24 de ore, a produsului necorespunzător.

Achizitorul poate respinge lotul de produse dacă la recepţia calitativa constată că minim 10% din produsele
inspectate din punct de vedere calitativ nu corespund caracteristicilor tehnice solicitate.

Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să înlocuiască produsul în perioada convenită,
achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral contractul şi de a pretinde plata de daune interese.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a efectua periodic, pe perioada de derulare a contractului,
analiza privind calitatea produsului, la un laborator neutru specializat. Probele supuse analizelor de laborator vor
fi prelevate prin sondaj.

Costurile determinate de testarea calităţii produselor prin laboratoare vor fi suportate de furnizor, dacă se
dovedeşte neconformitatea produselor.

Condiţii de ambalare:
a.Ambalajele trebuie sa asigure păstrarea integrităţii  si calităţii  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 condiţii în care sa nu scadă calitatea iar

înainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al defectelor, curăţeniei si mirosului
Nota 1. Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta

trebuie sa-si menţină caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate condiţiile 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 garanţie. Aceasta măsura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxinfectiilor alimentare
sau a altor afecţiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor.


