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CAIET DE SARCINI 
SPECIFICAŢIE TEHNICĂ 

privind achiziţia: ,,Ceai” 
  

1. Denumire, cantitate și specificații tehnice 

Denumire UM Cant. Caracteristici 

Ceai Kg. 560 Ceai - calitatea I, din diverse plante sau fructe (tei, sunătoare, mentă, 
mușețel, fructe de pădure); fără conservanţi, coloranţi sau substanţe 
străine; mod de ambalare: pungă 1kg.; termen de garanție: min.1 an 
de la livrare. 

 
Cerintele impuse in prezentul Caiet de sarcini, privind calitatea, sunt minime. In acest sens, orice 

oferta prezentata, care se abate de le prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in calcul, dar numai in 
masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor 
minime din caietul de sarcini. 
 
2. Condiţii de livrare, marcare si ambalare 

Livrarea se va face lunar pe bază de comandă, în maxim 3 zile de la lansarea acesteia. 

Condiţia de livrare: franco-depozitele centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Vâlcea  şi anume: 

- Serviciul de tip rezidenţial pentru recuperarea copilului cu dizabilităţi Rm. Vâlcea (CP2) 

- Centrul de Plasament Andreea – Rm. Vâlcea; 

- Adapost de zi si de noapte pentru copiii strazi –Rm. Vâlcea; 

- Centrul de Plasament Ana – Rm. Vâlcea;  

- Complex de servicii comunitare Rm. Valcea (CP 18) ;  

- Complex de servicii sociale -Troianu- Rm Valcea (Casa Materna – CP 26); 

- Casa « Pinocchio » Băbeni (CP 7) ; 

- Centrul de zi pentru recuperare neuromotorie  2 – Băbeni (CP 27) ; 

- Serviciul rezidenţial de recuperare a tinerilor cu afecţiuni neuropsihiatrice Băbeni(CP9)  

- Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Băbeni (CRRN 1) ; 

- Centrul pentru persoane virtsnice Bistriţa (CP 28)/Centrul de ingrijire si asistenta Bistrita; 

- Centrul de îngrijire şi asistenţă Lungeşti  (CP 21); 
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- Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Măciuca (CP 22); 

- Centrul de îngrijire şi asistenţă Zătreni  (CP  23); 

- Centrul de îngrijire şi asistenţă Milcoiu  (CP 31); 

La produsele care vor fi achizitionate primeaza calitatea. Certificarea calitatii si conformitatii se va face 
potrivit legislatiei in vigoare. 

In cazul unor produse care nu corespund calitativ, autoritatea contractanta are dreptul sa respinga 
produsele respective, iar ofertantul are obligatia de a inlocui, in termen de 24 de ore produsele 
refuzate, respectiv lipsurile constatate. 

La etichetarea produselor livrate se vor respecta întocmai prevederile H.G. nr. 106/2002 privind 
etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Materialele folosite la ambalare trebuie sa fie rezistente, curate, fara miros strain, avizate de 
Ministerul Sanatatii si inscriptionate cu urmatoarele informatii: 

- denumirea producatorului si localitatea 
- denumirea produsului-sortimentului 
- continut 
- termen de valabilitate 
- termen minim de garantie 
- conditii de pastrare. 

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

Costurile determinate de testarea calitatii produselor prin laboratoare vor fi suportate de furnizor, 
daca se dovedeste neconformitatea produselor. 

3. Preţul şi plata produselor 
Preţul produsului  va fi exprimat în lei pe unitatea de măsură, fără TVA, inclusiv echivalentul în euro şi 
va include şi costul cheltuielilor de transport în condiţia de livrare franco-depozite beneficiar. Orice 
ofertă care va prezenta preţuri anormal de scăzute va fi tratată ca necorespunzătoare şi va fi eliminată. 
Preţul stabilit de ofertant în ofertă este ferm şi nu poate fi schimbat sau indexat ulterior, pe timpul 
derulării contractului. 

4. Conditii de transport si manipulare 

Transportul si distributia se vor efectua conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 976/1998 pentru 
aprobarea „Normelor de igiena pentru productia, prelucrarea, transportul si desfacerea alimentelor”. 

Transportul produselor se va efectua de catre ofertant, cu mijloace adecvate proprii, pe cheltuiala 
acestuia. 

Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre beneficiar, in prezenta unui delegat imputernicit de 
ofertant. 

Marfa va fi insotita de actele necesare: factura fiscala, certificat de calitate; eticheta de insotire a 
produsului sa mentioneze producatorul; data fabricatiei si data expirarii produsului.  

Livrarea va fi facuta cu mijloace de transport autorizate conform legislatiei in domeniu si trebuie sa 
indeplineasca urmatoarea conditie: 

- sa fie autorizate sanitar-veterinar 
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- sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor produselor, 
precum si protectia impotriva prafului, insectelor si altor surse de poluare, degradare si 
contaminare atat a produselor, cat si a ambalajelor. 

Furnizorul poarta intreaga raspundere pentru calitatea produselor livrate. 

Transportul se face în vehicule închise, izolate. 

Fiecare transport va fi însoţit de un certificat de calitate şi de celelalte documente prevăzute de legislaţia 

în vigoare. În aceste documente trebuie să se menţioneze şi ora livrării. 

5. Sanctiuni pentru neexecutarea la timp sau in bune conditii a contractului 

Pentru nelivrarea la termenele stabilite prin contract sau plata in termen a facturilor, partile vor datora 
penalitati in conditiile legii. 

Nerespectarea calitatii produselor atrage suportarea de daune interse de catre contractant. 

Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conformitatea cu prevedrile legii. 

Eventualele litigii intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar, partea 

interesata se va adresa instantei competente. 

Toate produsele vor avea calitatea I. 
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