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Luându-se în considerare prevederile 
- Legii 98/2016 privind achizțiile publice 
- Hotărârii Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţiepublică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privindachiziţiilepublice 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 105/2022 privind aprobarea continuării 
Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 
de unități de învățământ preuniversitar de stat 

- Hotărârii Guvernului României nr. 1152/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor  Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 105/2022 
privind aprobarea continuării Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat 

 
Școala Gimnazială Tărlungeni este inclusă în Programul-pilot de acordare a unui suport 
alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 unități de învățământ preuniversitar de stat așa 
cum a fost aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 105 din 30.06.2022 
se va realiza achiziționarea de servicii de catering în cadrul programului pilot suport 
alimentar pachete alimentare, pentru unitățile de învățământ din rețeaua școlară a Comunei 
Tărlungeni, județul Brașov 

 
 
 
 
1. INTRODUCERE – DATE GENERALE 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul 
cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. 
 
Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și 
fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de 
performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, 
terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru 
certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea. 
 
Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții 
sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția 
muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe 
parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în 
regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de 
instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).. 
 
În cadrul acestei proceduri, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tărlungeni îndeplinește 
rolul de Autoritatea Contractantă, respectiv Autoritatea Contractantă în cadrul Contractului. 

 
 



2. INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

2.1 Denumirea contractului: Achiziționare servicii de catering în cadrul programului pilot suport 
alimentar pachete alimentare, pentru unitățile de învățământ din rețeaua școlară a Comunei 
Tărlungeni, județul Brașov 
2.2 Tip contract: servicii 
2.3 Cod CPV principal:  55524000-9 Servicii de catering pentru școli (Rev. 2) 
2.4 Faza de proiectatre: nu este cazul 
2.5 Ordonator prinicipal de credite: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tărlungeni, 
județul Brașov 
2.6 Autoritatea Contractanta: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tărlungeni, județul 
Brașov 
2.7 Adresa Autorității Contractante: str. Zizinului 2, sat Tărlungeni, județul Brașov 
2.8 Sursa de finanțare: sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București – cod indicator 
11.02.02 
2.9 Procedura aplicată: procedură simplificată proprie  
2.10 Legislația aplicată: 
a) Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016; 
b) Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 
publică,a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 
nr. 101/2016; 
c) Hotărârea de Guvern 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţiepublică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 
d) Hotărârea de Guvern nr. 866 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 395/2016 
e) Instrucțiunea Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1/2017 emisă în 
aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) şi a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind 
achiziţiile sectoriale 
f) Instrucțiunea  Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2017 emisă în 
aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea 
nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 
g) Ordinul ANAP privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a 
Documentației standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse, 
precum și a modalității de completare a anunțului de participare/de participare simplificat nr. 1017 
din 20/02/2019;  
h) Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 105/2022 privind aprobarea continuării 
Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități 
de învățământ preuniversitar de stat 
i) Hotărârea Guvernului României nr. 1152/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor  Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 105/2022 privind 



aprobarea continuării Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 
elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat 
 
 
3. INFORMAȚII DESPRE CONTRACT 

 
3.1 Tipul anunțului: anunț de participare pentru servicii incluse în Anexa 2 a Legii 98/2016 
3.2. Tipul contractului: prestare de servicii 
3.3 Obiectul contractului: Achiziționare servicii de catering în cadrul programului pilot suport 
alimentar pachete alimentare, pentru unitățile de învățământ din rețeaua școlară a Comunei 
Tărlungeni, județul Brașov 
3.4 Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru școli (Rev. 2) 
3.5 Descrierea obiectului contractului: prestarea de servicii de catering pentru un număr estimat 
de 154.341 pachete alimentare, către beneficiarii programului; Autoritatea contractantă face 
precizarea că numărul estimat de pachete a fost calculat funcție de numărul de elevi și preșcolari 
înscriși în rețeaua școlară a Comunei Tărlungeni, așa cum a fost comunicat de către Școala 
Gimnazială Tărlungeni anterior demarării prezentei proceduri (1559 dintre care: 377 preșcolari, 
712 elevi ciclul primar și 470 elevi de gimnaziu), drept urmare își rezervă dreptul de a modifica 
numărul de pachete alimentare pe parcursul prestării serviciului, această acțiune fiind strict 
dependentă de numărul de elevi și preșcolari prezenți în fiecare zi de prestare a serviciului. 
3.6 Durata contractului: de la finalizarea procedurii de achiziție publică și atribuire a contractului 
până la finalul anului școlar 2022/2023 (numărul de zile de prestare a serviciului fiind estimat la 
101), excepție din acest interval fiind vacanțele școlare, zilele de weekend, sărbătorile legale sau 
oricare alte zile libere reglementate de acte normative cu putere în acest sens. 
3.7 Valoarea estimată a contractului: 2.249.414,29 lei fără TVA; Valoarea estimată a fost 
calculată luându-se ca referință numărul de elevi și preșcolari așa cum a fost comunicat de către 
Școala Gimnazială Tărlungeni anterior demarării prezentei proceduri (1559 dintre care: 377 
preșcolari, 712 elevi ciclul primar și 470 elevi de gimnaziu), durata estimată a contractului 
(numărul de zile estimat fiind 101) și o valoare maximă de 15,00 lei/pachet alimentar (TVA 
inclusă), cota TVA de referință la calcularea valorii estimate fără TVA fiind de 5,00% conform 
Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 89/2018. 
3.8 Garanția de participare: Ofertanții vor constitui garanție de participare în cuantum de 
11.247,07 lei. Valoarea a fost calculată cu respectarea prevederilor art. 35, alin. (1), lit. a) din 
Hotărârea de Guvern 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţiepublică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice. Participanții vor constitui garanția de participare în contul 
RO42TREZ1365006XXX000376, cont deschis la Trezoreria Municipiul Săcele, cu mențiunea 
Garanție Participare – Hrana Scoli Tarlungeni; În cazul în care ofertanții își constituie garanția 
printr-un instrument de garantare emis de către o societate de asigurări, acesta va fi însoțit 
obligatoriu de dovada poliței de asigurare privind garanția. Oricare dintre forme va exista, perioada 
de valabilitate a garanției va fi cel puțin egală cu perioada de valabilitate a ofertei care ofertă este 
obligatoriu a fi valabilă minim 30 zile de la termenul limită de depunere al acestora.; Dovada 
constituirii trebuie prezentată cel mai târziu la termenul limită de depunere al ofertelor. 
Neprezentarea constituirii garanției de participare conduce la declararea ofertei ca fiind 
inacceptabilă; 
 
 
 
 
 



4. DESCRIEREA SERVICIULUI SOLICITAT 
4.1 Se vor prepara conform variantelor orientative de meniu care includ sugestiile Institutului 
National de Sanatate Publica, urmatoarele, care sunt prezentate cu titlu de exemplu: 
4.1.1 sandwich cu unt, șunca, cașcaval și legume - roșii, castravete, salata; un fruct intreg 
4.1.2 sandwich cu piept de pui la gratar sau pulpa de pui dezosata la gratar cu legume crude - 
gogoșar, varza, morcov; un fruct intreg. 
4.2 Autoritatea contractantă admite faptul că variantele prezentate la pct. 4.1.1 și 4.1.2 sunt 
orientative, drept urmare admite ofertarea de către operatorii economici care vor depune oferte de 
variante multiple de pachete, dar acestea este obligatoriu să respecte prevederile legale în vigoare 
cu referire la hrana preșcolarior și a școlarilor.; Autoritatea contractantă face precizarea că 
pachetele alimentare pot fi însoțite de băutură ambalată individual (ex: suc natural, iaurt, lapte, apă 
plată, etc) cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu referire la hrana preșcolarior și a 
școlarilor. 
4.3 Pachetele vor contine in mod obligatoriu urmatoarele cantitati: 
4.3.1 Produse de panificatie din faina integrala - paine feliata sau batoane/chifle - maximum 50% 
din greutatea totala a pachetului; 
4.3.2 Produse din came si/sau branzeturi/derivate din lapte -·minimum 25% din greutatea totala a 
pachetului; 
4.3.3 Legume - rosii, castraveti, salata sau alte produse similare - maximum 25% din greutatea 
totala a pachetului. 
4.4 Evidența cantităților solicitate, distribuite și consumate 
4.4.1 Prestatorul autorizat/lnregistrat si unitatile inregistrate/autorizate sanitar-veterinar si pentru 
siguranta alimentelor vor pastra si vor prezenta organismelor de control competente documentele 
comerciale si tehnice privind produsele alimentare distribuite, precum si documentele care sa 
ateste calitatea si siguranta acestora, dupa caz. 
4.4.2 Prestatorii serviciilor au obligatia pastrarii avizelor de expeditie pentru toate pachetele care 
vor fi livrate și corelarea evidenței acestora cu cele ale beneficiarului (comenzi, recepții, etc). 
4.5 Condiții specifice 
4.5.1 Livrarea pachetelor se va face în 8 (opt) locații de învățământ ale rețelei școlare a Comunei 
Tărlungeni (Școala Gimnazială Tărlungeni), în două intervale orare (09:30-09:50 pentru schimbul 
I și 14:30-14:50 pentru schimbul II), așa cum au fost solicitate de către conducerea Școlii 
Gimnaziale Tărlungeni, conform următorului tabel: 
 

  tip învățământ schimbul I schimbul II TOTAL 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
TĂRLUNGENI 

sat Tărlungeni,  
str. Principală nr. 36 

PREȘCOLAR 124 121 245 
PRIMAR 168 0 168 

GIMNAZIAL 122 0 122 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

TĂRLUNGENI 
sat Zizin, 

 str. Zizinului nr. 205 
PRIMAR 55 0 55 

GIMNAZIAL 34 0 34 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZIZIN sat Zizin, str. Nicolae 
Bălcescu nr. 154 

PRIMAR 162 0 162 
GIMNAZIAL 60 180 240 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
PURCĂRENI 

sat Purcăreni,  
str. Principală nr. 465 

PRIMAR 124 50 174 
GIMNAZIAL 74 0 74 

ȘCOALA PRIMARĂ CĂRPINIȘ sat Cărpiniș,  
str. Principală nr. 942 PRIMAR 71 82 153 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
NORMAL TĂRLUNGENI 

sat Tărlungeni, str. 
Principală nr. 754 PRESCOLAR 54 0 54 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
NORMAL ZIZIN 

sat Zizin,  
str. A. Petoffi nr. 253 PRESCOLAR 40 0 40 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
NORMAL PURCĂRENI 

sat Purcăreni, str. 
Principală nr. 83 PRESCOLAR 38 0 38 

  TOTAL 1126 433 1559 

 



4.5.2 Prestatorul serviciului are obligația să păstreze mostre din produsele livrate, în condiții 
optime păstrării acestora (refrigerare) pentru o perioadă de minim 24 ore de la livrare. 
4.5.3 Prestatorul serviciului are obligația să livreze pentru fiecare locație, la fiecare livrare, separat 
de cantitatea solicitată prin comandă, o mostră (un pachet) din produsele livrate, care vor fi păstrate 
minim 24 ore ca probă martor, în condiții optime (refrigerare), unitățile din rețeaua școlară a 
Comunei Tărlungeni fiind dotate pentru acest scop. 
 
4.6 Calitatea produselor, siguranță, perisabilitate microbiologică, ambalare, etichetare 
4.6.1 Produsele alimentare trebuie sa respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 al 
Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu 
modificarile și completarile ulterioare. 
4.6.2 Produsele lactate - unt, branzeturi trebuie sa respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 
1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei 
organizari comune a pietelor produselor agricole si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 si (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului; SR 
1286/Al/1997 - Branzeturi cu pasta oparita - cașcaval. 
4.6.3 Pentru grupele speciale de consumatori - copii cu diabet, intoleranta la lactoza, gluten sau 
alte probleme de natura medicala - se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. 
Tipul de hrana de regim și cantitatea necesara se prevad in anexa la contractul de prestari servicii, 
fiind specificate pentru fiecare școala și elev. 
4.6.4 Termenul maxim pentru consumul produselor transportate de la prestator catre unitatile 
scolare, respectiv elev sau prescolar, dupa caz, va fi de maxim 24 de ore de la momentul ambalarii, 
sandviciurilor. 
4.6.5 Pentru depozitare in scoli se vor folosi spatii special amenajate pentru pastrarea produselor 
alimentare in conditii de siguranta a alimentelor prevazute de legislatia in vigoare, asigurate de 
catre beneficiar - unitatea de invatamant. 
4.6.6 Produsele alimentare vor fi pastrate pana la servire in conditiile indicate de producator, cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare. 
4.6.7 Produsele alimentare preambalate trebuie sa prezinte inscrise prin etichetare elementele 
obligatorii prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 ~i (CE) nr. 1.925/2006 ale 
Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Directivei 87 /250/CEE a Comisiei, a 
Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE 
a Parlamentului European si a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE si 2008/5/CE ale Comisiei 
si a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei. 
4.6.8 Produsele alimentare preambalate trebuie sa prezinte inscrise prin etichetare urmatoarele 
elemente obligatorii: 
a) denumirea produsului (ex: sandvici cu șunca și roșii, sandvici cu unt, cașcaval și salata; 
b) lista ingredientelor; 
c) substante care provoaca alergii sau intolerante: sunt puse in evidenta printr-un set de 
caracteristici grafice care le diferentiaza de restul ingredientelor; 
d) cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente: șunca x%; cașcaval y%; 
e) cantitatea neta; 
f) data limita de consum, sub forma: ,,expira la data de", cu inscrierea necodificata a zilei, lunii și 
a anului; 
g) conditii de depozitare - se mentioneaza inclusiv intervalele de temperatura pentru mentinerea 
parametrilor de calitate și siguranta ai produselor alimentare; 
 



h) declaratie nutritionala care este necesar a conține urmatoarele elemente: valoare energetica, 
grasimi, acizi grași saturati, glucide, zaharuri, fibre, proteine, sare, in aceasta ordine: 
 
Declarație nutrițională 100 g 
Valoare energetică Kj/Kcal  
Grăsimi g, din care  
Acizi grași saturați g  
Glucide g, din care  
Zaharuri g  
Fibre g  
Proteine g  
Sare g  

in functie de spatiul disponibil, sub forma de tabel cu numele aliniate, iar in cazul in care spatiul 
nu permite, declaratia este prezentata in format liniar; 
i) mentiune privind lotul; in cazul in care data-limita de consum se inscrie sub forma zi, 1una, an, 
nu este necesara inscrierea lotului; 
j) elemente de avertizare, astfel: ,,PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT"; 
k) denumirea/numele si adresa operatorului economic din sectorul alimentar imputemicit cu 
informarea consumatorilor. 
4.6.9 In cazul produselor alimentare care nu se supun prevederilor definitiei ,,produs alimentar 
preambalat" respectiv fructele, trebuie indeplinita urmatoarea cerinta:pentru cele distribuite de 
unitatile de alimentatie publica se va indica la livrare, printr-un document scris care insoteste 
produsele:denumirea produsului, substante care provoaca alergii sau intolerante, o mentiune 
privind lotul, respectiv data producerii si sintagma ,,PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT" 
 
4.7 Distribuția, livrarea, recepția 
4.7.1 Produsele alimentare vor fi transportate de la prestator catre unitatile scolare, respectiv elev 
sau preșcolar, dupa caz, numai cu mijloace auto speciale, autorizate/inregistrate sanitar-veterinar 
și pentru siguranta alimentelor, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare. 
4.7.2 Livrarea se va face zilnic, pe baza comenzilor date de unitatea scolara, in intervalul orar 
stabilit de catre conducatorul unitatii de invatamant. 
4.7.3 Receptia pachetelor alimentare aferenta serviciilor de catering pentru școli se va realiza in 
fiecare zi de pe perioada deruladi serviciilor. 
4.7.4 Receptia se va face la livrare de coordonatorul local/ responsabil, in prezenta prestatorului si 
va fi consemnata intr-un proces- verbal de receptie cantitativa și calitativa, semnat de 
reprezentantii ambelor parti. 
4.7.5 Vor fi respinse produsele care au ambalajul deteriorat si/sau nu sunt insotite de: 
a) avizul de expeditie 
b) documentele care sa ateste originea 
c) documentele de insotire a marfii, precum si conditiile prezentului Caiet de sarcini 
4.7.6 Controlul produselor se va face aleator, vizual și daca situatia o impune, la un centru de 
analiza acreditat de DSV a judetului Brașov. Cheltuielile pentru aceste analize vor fi suportate de 
catre prestator. 
4.7.7 Daca in urma recepționării pachetelor se constata ca prestatorul nu iși indeplinește, din culpa 
sa, obligatiile asumate prin contract, pentru oricare din specificatiile tehnice, sau se constata 
abateri, care pot conduce la consecinte grave pentru starea de sanatate a beneficiarilor, personalul 
desemnat de institutia de invatamant va avea dreptul sa sesizeze conducerea unitatii de invatamant 
și autoritatea contractanta. 



4.7.8 Prestatorul este obligat sa inlocuiasca alimentele sau hrana in cauza cu altele 
corespunzatoare, in termen de doua ore de la primirea notificarii. 
4.7.9 În cazul in care se constata abateri grave de la cerintele prezentului Caiet de sarcini, 
achizitorul are dreptul de a solicita inlocuirea intregului lot de produse livrate. Toate cheltuielile 
in aceasta situatie vor fi suportate de catre prestator. 
4.7.10 Prestatorul va asigura distribuirea pachetelor de alimente la locul de livrare, cu personal 
propriu, avizat medical si echipat corespunzator astfel incat sa fie asigurata respectarea normelor 
de igiena sanitar-veterinara. 
4.7.11 Persoanele angajate in producerea, manipularea și distributia produselor alimentare sunt 
obligate sa respectele normele de igienă. 
 
5. CONSIDERAȚII PRIVIND PROPUNERILE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ 
5.1 Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca dispune de capacitatea tehnica pentru desfășurarea 
activitatii de catering și personal calificat pentru prestarea serviciilor și livrarea unui nr. de 1559 
pachete zilnic prin Declaratia pe proprie raspundere semnata de reprezentat legal sau de un 
imputernicit al acestuia privind instalatiile și echipamentele direct implicate in activitatea de 
producere a hranei, precum și o lista cu acestea . 
5.2 Ofertantii vor prezenta: 
a) autorizatie de inregistrare sanitara veterinara și pentru siguranta alimentelor, in copie lizibila cu 
mentiunea ,,conform cu originalul,, din care sa reiasa autorizarea desfîsurarii activitatii de catering. 
b) dovada ca ofertantul detine mijloc de transport echipat si dotat corespunzator pentru transportul 
hranei, pentru transportul marfurilor perisabile, in copie lizibila cu mentiunea conform cu 
originalul, autorizat de D.S.V. 
5.3 Propunerea tehnica va fi eleborata in mod obligatoriu cu respectarea datelor și conditiilor din 
prezentul Caiet de sarcini, astfel incat sa permita identificarea cu ușurinta a corespondentei cu 
specificatiile tehnice și respectiv cu cerintele aferente criteriilor de calificare . 
5.4 Propunerea tehnica se va redacta in limba romana, va fi ștampilata și semnata de reprezentantul 
legal și va avea un caracter ferm și obligatoriu , din punct de vedere al continutului, pe toata 
perioada de valabilitate. Lipsa propunerii tehnice va duce la excluderea operatorului economic din 
procedura. 
5.5 Pentru propunerile tehnice și celelalte documente ale ofertei autoritatea contractantă acceptă 
transmiterea acestora prin corespondență electronică la adresa primaria@comunatarlungeni.ro cu 
condiția ca acestea să fie prezentate în original în cazul în care oferta este declarată câștigătoare. 
5.6 În cazul autentificării documentelor transmise prin corespondență electronică cu semnătură 
electronică este obligatorie corespondența acesteia cu datele de identificare ale operatorului 
economic. 
5.7 Propunerea financiara trebuie sa fie corelata cu elementele propunerii tehnice si respectiv cu 
cerintele specificate prin prezentul Caiet de sarcini. In pretul unitar ofertat, vor fi cuprinse toate 
costurile necesare indeplinirii tuturor operatiunilor mentionate in Caietul de sarcini (cost produs, 
ambalaj, transport). Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa fumizeze 
toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale 
legate de obiectul contractului de achizitie publica; Conform pct. 1.3 din Anexa 2 a HG 1552/2022 
(Norme metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 
privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat) Ofertanţii trebuie să 
introducă o defalcare a costurilor, per porţie, pe următoarele categorii:  
  a) materie primă; 
  b) prepararea hranei; 
  c) distribuţie. 



5.8 Tariful (pretul) unitar pentru serviciile prestate si livrarea produselor la destinatia finala, va fi 
exprimat in lei, frara TVA. 
5.9 Tariful (pretul) unitar pentru prestarea serviciilor si livrarea produselor la destinatia finala 
ramane ferm pe toata perioada derularii contractului 
5.10 In cazul in care oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia de atribuire, autoritatea 
contractant are dreptul de a o respinge. 
5.11 Oferta cu documentatia aferenta, va fi inaintata autoritatii contractante pana la data si ora 
precizate in anuntul de participare la sediul acesteia, mentionat la sectiunea datele de identificare 
a autoritatii contractante si va fi insotita de formularul F1A Scrisoare de inaintare (completat, 
semnat, stampilat si datat). 
5.12 Conform prevederilor art. art. 3, alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 
nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului pilot de acordare a unui suport alimentar 
pentru preșcolarii și elevii din 350 de unități de învățământ preuniversitar de stat, în cadrul 
procesului de selecţie vor fi preferate şi considerate că îndeplinesc criteriul privind cel mai bun 
raport calitate-preţ acele oferte care alocă cel puţin 40% din suma disponibilă per beneficiar pentru 
achiziţia materiei prime. 
 
6. DISPOZIȚII FINALE 
6.1 Eventualele amendamente la clauzele contractuale se pot formula sub forma de solicitari de  
clarificari, care se vor transmite prin e-mail, inainte de data limita stabilita pentru depunerea 
ofertelor, pentru a putea fi aduse la cunoștinta tuturor operatorilor interesati. Nu vor fi acceptate 
propuneri de modificare a clauzelor contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru 
autoritate. 
6.2 Orice modificare legislativa survenita cu privire la actele normative ce au stat la baza Caietului 
de sarcini, conduce la modificarea conforma a contractului și a conditiilor impuse in Caietul de 
sarcini, dupa caz. 
 
Întocmit, cons. ach. pub. STOICA IONUȚ 
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