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CAIET DE SARCINI 

 

       I.Generalitati 

1. Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru achiziţionarea de Paine alba de faina de 
grau si Paine alba deafina de grau feliata (CPV : 15811100-7-pâine) necesar desfăşurării 
activităţii zilnice în centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3. 

2. CAIETUL DE SARCINI face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant, propunerea tehnică.  

3. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, 
după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în 
exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, ambalare etichetare, 
marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante. 

4. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de 
sarcini atrage descalificarea ofertantului.  

II. Cantităţi solicitate  

1. Autoritatea contractantă, D.G.A.S.P.C. SECTOR 3, are în vedere achiziţionarea 
următoarelor cantităţi de produse: 

Nr. 
Crt. 

  
        Denumire Produs 

 
U.M. 

Cantitate mai-
decembrie 

2019 

Cantitate 
ianuarie-aprilie 

2020 

 Cantitate 
12 luni 

1. Pâine albă 300gr. cu sare Buc.    

2. Pâine albă 300gr. feliată  Buc.    

 
2. Livrarea produselor se va realiza de către ofertantul câştigător - viitorul furnizor, pe 
baza comenzilor ferme emise de către reprezentanţii autorizaţi ai autorităţii contractante, 
conform condiţiilor descrise în secţiunea  III  a  prezentului caiet de sarcini.  

 

III. Specificaţii tehnice minimale  

1. Caracteristicile tehnice ale produsului solicitat sunt următoarele:   



A. Produsul solicitat este  PÂINE ALBĂ DIN FĂINĂ DE GRÂU CU SARE / PAINE 
ALBA DIN FAINA DE GRAU FELIATA 

  a.  Produs tip franzelă sau echivalent, cu masa = 300g.   

b. Aspect exterior general: produs bine dezvoltat, format alungit, specific sortimentului, 
neaplatizat,cu 3-5 crestături (în functie de sortiment ofertant) 

c. Coaja: suprafata lucioasă, crocantă, de culoare galben  aurie, uniformă 

d. Miez în secţiune: miez bine afânat pe toată suprafaţa secţiunii fără aglomerări de faină, fără 
cocoloaşe sau urme de faină nefrământată legat structural de coajă, cu pori fini, uniformi;  

e.  Consistenţa: elastică (după o uşoară apăsare revine imediat la starea iniţială)  

 f.  Aromă: plăcută, caracteristica pâinii coapte, fără miros străin (de mucegai, de rânced, 
etc.).  

g. Gust: plăcut, caracteristic pâinii coapte, fără gust acru sau amar, fără scrâşnet datorat 
impurităţilor minerale (pământ, nisip,ete.); nu se admit semne de alterare microbiană.  

 

 

2. Sistemul de asigurare a calităţii:  

 Calitatea produsului va fi atestată, la livrare prin prezentarea certificatului de calitate şi 
conformitate sau a declaraţiei de conformitate.  

 

3. Condiţii de ambalare:  

   a.  Pâinea se livrează în stare proaspătă, în ambalaj idividual 

b. Ambalajele trebuie să asigure păstrarea integrităţii şi calităţii produsului pe timpul 
depozitării şi transportului;  

c.  Ambalajele trebuie să fie curate, uscate, igienizate şi fără mirosuri străine;  

d. În ambalajele de transport, produsul se aşează într -un număr care să evite deformarea, 
deprecierea sau ruperea acestuia.  

e. Ca ambalaje de transport se pot folosi navete din material plastic, lăzi de carton, rastele  
melalice.  

 

4. Marcarea:  

 a. Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu următoarele menţiuni:  

I. denumirea, adresa şi nr. de telefon producătorului/distribuitorului,  

       II. denumirea produsului,  



   III. cantitatea neta,  

      IV. lista cuprinzând ingredientele,  

       V. lista valorilor nutriţionale ptr.100g produs finit,  

     VI. condiţii de depozitare,  

VII. data fabricaţiei şi termenul de valabilitate, respectiv menţiunea "a se consuma de 
preferinţă înainte de ………………” 

 

5. Transportul:  

 a. Transportul se face cu mijloace care să asigure pe toată durata transportului păstrarea 
nemodificată a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice.  

 

6. Condiţii minime de garanţie şi condiţii de livrare:  

   a.  Garanţia produselor, respectiv termenul de garanţie la depozitare este de maximum 36 de 
ore de la data livrarii produsului, cu respectarea condiţiilor igienico sanitare de transport. 

b. Comanda fermă de achiziţie vă fi transmisă furnizorului bilunar in functie de numarul 
beneficiarilor, iar produsele vor fi livrate in intervalul orar 06.30- 07:30 la adresele centrelor 
aflate în subordinea DGASPC Sector 3.( Lista cu adresele centrelor vor fi anexate ulterior). 

c. Produsele livrate vor fi însoţite de următoarele documente:  

  I. Factură fiscală  

II. Aviz de însoţire a mărfii, când este cazul;  

       III. Certificate de calitate şi conformitate sau Declaraţia de conformitate  

      IV. Buletinul de analiză care să ateste ca produsul corespunde prevederilor propunerii 
tehnice, respectiv cerinţelor tehnice minimale prevăzute în prezentul caiet de sarcini,  

Nota 1. Termenul de valabilitate este limită de timp în care produsul poate fi 
consumat şi în care acesta trebuie să-şi menţină caracteristicile calitative prescrise, 
dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare, consum.  
Nota 2: Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a refuza produsele care se 
află în ultima treime a termenului de garanţie. Această măsură se impune a fi luată 
pentru evitarea producerii toxinfectiilor alimentare sau a altor afecţiuni 
determinate de calitatea necorespunzătoare a alimentelor. 
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