Anexa 6 - Formulare pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii, altele decât
consultanță (inclusiv instruire)
Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B/S)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploieşti
Titlul subproiectului: Educaţia-Investiţie pentru viitorul meu
Acord de grant nr. 721/SGL/RII din 2.10.2018
Nr. .......... / ...............

Avizat monitor,
Crisalinda Nona Irimia
04 .11.2019
FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire
Denumirea achiziției: GUSTARE ELEVII CARE PARTICIPA LA ORELE REMEDIALE –
anul II de proiect
Specificații tehnice solicitate
Denumire produs- Sandwish pentru elevii care participă la orele remediale
Descriere generală
Trei tipuri diferite de sandwichuri:
Pachetul pentru masa elevilor poate avea continut diferit continand:
-pâine sau batoae/ chifle/ baghete - min 100 grame
- produse din carne (gratar / snitel de pui etc) – min 50 grame
- legume (castraveti, cartofi, ardei / salata etc) – min 50 grame
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar
Pachetele de masa pentru elevi vor fi distribuite de catre Prestator la sediul
Beneficiarului - Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploieşti
Produsele vor fi ambalate si etichetate nutritional conform H.G. 106/2002.
Alimentele se vor pastra in conditii corespunzatoare pana la distribuire.
Firma prestatoare isi va aproviziona materia prima folosita pentru pregatirea
sandwich-urilor cu autovehicule autorizate.
In conformitate cu Legea 123/2008 si Ord. 1563/2008 alimentele pentru pachetul
destinat mesei elevilor nu vor avea:
-continut peste 190 Kcal/unitatea de vanzare
- continut de grasimi peste 20g/100g produs
- continut de zahar peste 15g / 100g produs
- continut de sare peste 1,5g / 100g produs
Parametri de funcţionare minim acceptaţi de către Beneficiar
1. Toate alimentele trebuie sa respecte un termen de garantie de minim 3 zile

Specificații tehnice solicitate
de la data livrarii. La solicitarea expresa a autoritatii contractate, ofertantul
are obligatia de a prezenta xerocopii dupa documentele legale de
achizitionare a produselor livrate sub forma de alimente (facturi fiscale, avize
de insotire a marfii, certificate sanitar-veterinare, declaratii de conformitate,
certificate de calitate, alte avize, etc.)
2. Receptia si controlul produselor se va face vizual si pe baza de proces verbal,
de catre o persoana desemnata de achizitor. In cazul in care, la receptie, se
constata ca unele dintre produsele furnizate nu sunt conforme cu
specificatiile tehnice mentionate in oferta se va proceda la inlocuirea
acestora. Toate cheltuielile ocazionate de aceasta situatie vor fi suportate de
catre furnizor.
3. Facturarea produselor livrate se va face lunar in baza: proceselor verbale de
receptie si a comenzii transmise de beneficiar.
Tariful (pretul) unitar pentru furnizarea de pachete alimentare ramane ferm pe
toata perioada derularii contractului de servicii.
Alte prevederi relevante
- Prestarea serviciilor se va facein perioada mentionata in contract
- Firma trebuie sa detina: Autorizatia mijlocului de transport pentru transport
alimente, Certificat de calitate/conformitate pentru alimente, Certificat de inregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte domeniul de activitate ce
trebuie sa includa si prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei proceduri de
achizitii.
Nume, prenume Ariton Claudia
Semnătură
Data 04.11.2019

