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CAIET DE SARCINI

pentru furnizarea și distribuție a fructelor, laptelui și produselor de panificație în școli și
gradinițe cu program normal de 4 ore în UAT Comuna Vărgata, județul Mureș, în cadrul
Programului pentru scoli al României, perioada de școl arizare 2021-2022

Obiectul achiziției:
Încheierea unui acord-cadru de furnizare și distribuție a fructelor, laptelui și a produsel or de
panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din
grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore din Comuna Vărgata, pentru perioada de
școlarizare 2021-2022.
Durata acordului-cadru: Contractul se va încheia pe o perioadă de un an școlar, respectiv 20212022. Atribuirea contractului de furnizarea și distribuția fructelor și/sau legumelor, laptelui, a
produselor lactate și a produselor de panificație elevilor și preșcolarilor din învățământul de stat și
privat, se va realiza conform HG nr. 640/2017 pentru aprobarea programului pentru școli al României
în perioada 2017-2023, a Legii 98/2016 privind achizițiile publice, a HG 395/2016 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 98/2016, cu modificările și completările
ulterioare, Ordinul nr. 19/2018 privind aprobarea documentației standardizate de atribuire a
contractelor/acordurilor cadru de furnizare a fructelor, legumelor și produselor lactate și produselor de
panificație în cadrul Programului pentru școli al României.
Caracteristici generale:
Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor, în cadrul programului pentru școli se vor
distribui numai produse alimentare care respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004
al Parlamentului European și al Consiliulu i privind igiena produselor alimentare, cu modificările și
completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr.

853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care
se aplică alimentelor de origine animală cu modificările și completările ulterioare.
Produsele distribuite vor respectă cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele
alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale
Parlamentului European și ale Consiliului și 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 și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a
Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.
Atribuirea contractelor / acordurilor-cadru de furnizare și dist ribuție a fructelor, laptelui și a
produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și
preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, se va realiză conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea programului pentru școli al României
în perioadă 2017-2023, a Legii privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a
Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare,
Ordinul nr. 19/37/2018 privind aprobarea documentației standardizate de atribuire a contractelor/
acordurilor – cadru de furnizare a fructelor, legumelor și produselor lactate și produselor de panificație
în cadrul Programului pentru școli al României.
Cantitățile necesare:
Limita valorică zilnică pentru preșcolar/elev luată în calcul conform art. 3 din H.G. nr.
640/2017, stabilită pentru perioada de școlarizare 2019 -2023, este:
a) 0,60 lei pentru porția de fructe și legume
b) 0,88 lei pentru porția de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf
c) 0,57 lei pentru porția de produse de panificație
Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv taxa pe
valoarea adăugată, cheltuieli de transport, distibuție și depozitare a acestora, după caz.
Specificații tehnice:
Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 6/25.01.2021 produsele aprobate care vor fi distribuite în cadrul
Programului pentru școli al României în perioada de școlarizare 2021-2022 sunt următoarele:
- fructe: mere
- lapte și produse lactate: lapte
- produse de panificație: corn și biscuiți uscați
Achiziția este împărțită pe loturi, în funcție de tipu l de produs furnizat, după cum urmează:
● Lotul 1 – Fructe și/sau legume – Mere

● Lotul 2 – Lapte și produse lactate – Lapte pasteurizat
● Lotul 3 – Produse de panificație – Corn, alternativ cu biscuiți uscați
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acordă 2 porții de mere (în zilele de joi și
vineri ale săptămânii), 3 porții de produse lactate (în zilele de luni, marți și miercuri al săptămânii) și 5
porții de produse de panificație (3 porții de corn, 2 porții de biscuiți uscați).
Pentru asigurarea diversității, porția de mere va fi însoț ită de o porție de biscuiți usc ați, iar
porția de lapte va fi însoțită de corn sau baton.
Beneficiază de dreptul de a primi produsele sus-menționate preșcolarii și elevii prezenți la
cursuri. Prin preșcolar/elev prezent la cursuri se înțelege acel elev/preșcolar care a frecventat cel puțin o
oră de curs în ziua respectivă.

Cantitățile necesare:
● Pentru Lotul 1 sunt necesare 16.184 de porții de mere
● Pentru Lotul 2 sunt necesare 24.276 de porții de lapte pasteu rizat
● Pentru Lotul 3 sunt necesare 40.460 porții de produse de panificație ( 24.276 porții de corn și
16.184 porții de biscuiți uscați)

Evidența cantităților solicitate, distribuite și consumate:
Cantităț ile totale estimative sunt stabilite în anexa nr.1 la caietul de sarcini, in funcție de
numărul elevilor din învățământul primar si gimnazial, precum si preșcolarilor din grădinițele cu
program normal de 4 ore, comunicat de către Inspectoratul Școlar al Județului Mureș prin adresa nr.
4473/06.07.2021.
Nominalizarea unităților de învățământ și a numărului de elevi și preșcolari ce urmează a
beneficia de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru
școli al României în perioadă 2017-2023, pentru anul școlar 2020-2021, se anexează prezentului caiet
de sarcini (anexa nr. 2).
Calitatea produselor:
Calitatea produselor distribuite va respecta prevederile Regulamentului nr. 2.073/2005/ CE
privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările și completările ulterioare,
precum și anexa I Standardele de comercializare (Partea A: Standardul de comercializare general și
Partea B: Standarde de comercializare specifice) din Regulamentul de punere În aplicare (UE) nr.
543/2011 din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al

Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor
prelucrate.
Lotul I – Mere
Loturile de mere vor fi însoţite de buletine de analiză privind conţinutul reziduurilor de pesticide
şi metale grele, care vor fi emise înainte de începerea distribuţiei fructelor, aferente loturilor respective.
Dacă în perioada derulării distribuţiei apar situaţii independente de voinţa furnizorului, de natură să
afecteze loturile de mere destinate programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli,
acestea vor fi însoţite de buletine de analize privind conţinutul de alţi contaminanţi. Buletinele de
analiză se eliberează de laboratoare naţionale sau comunitare acreditate în conformitate cu ISO EN
17025.
Fructele şi legumele distribuite trebuie să respecte prevederile de la litera A a anexei nr. 1, la
Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte
caracteristicile generale, caracteristicile specifice pentru livrare către unitățile de învățământ, precum şi
specificați ile privind etichetarea și marcarea.
Furnizorii trebuie să solicite de la direcţiile agricole judeţene eliberarea certificatelor de
conformitate care să ateste calitatea produselor distribuite, în concordanţă cu prevederile legislației UE
și naționale în vigoare. Odată cu această ocazie, furnizorul va solicita şi înscrierea în baza de date a
comercianţilor a MADR.
Certificatele de conformitate aferente loturilor de fructe şi legume care urmează să fie distribuite
preşcolarilor şi elevilor, se vor elibera înainte de livrarea către fiecare înstituţie de învăţământ din
depozitul furnizorului, conform metodologiei unitare stabilită de Direcţia Generală Control Antifraudă
şi Inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Produsele distribuite care fac obiectul Programului pentru școli al României trebuie să provină
numai de la furnizori autorizați/înregistrați sanit ar-veterinar și trebuie să fie etichetate și ambalate
conform anexei nr. 1, la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Depozitele de fructe și legume, precum şi mijloacele de transport necesare furnizării fructelor ș i
legumelor proaspete, trebuie să dețină autorizație/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe p erioada
contractului/acordului- cadru de furnizare.
Furnizorii de produse păstrează și prezintă organismelor de control competente documentele
comerciale care atestă calitatea și siguranța produselor distribuite în unitățile de învățământ.
Caracteristici specifice pentru livrare către unitățile de învățământ:
Se vor distribui mere, cu o greutate minimă de 100 grame, încadrate la categoria "Extra" şi/sau
categoria I, conform standardului de comercializare specific, prevăzut în anexa I "Standardele de

comercializare prevăzute la articolul 3" - partea B "Standarde specifice de comercializare", partea 1,
partea 6, partea 8 şi partea 9 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte
sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, cu modificările şi
completările ulterioare.
Merele distribuite vor fi întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme
de atacuri de boli și dăunători, fără umiditate externa în exces, fără miros sau gust străin.
Distribuția merelor se va realiza zilnic. Fiecare elev/preșcolar va primi câte două mere pe
săptămână (în zilele de joi și vineri).
Siguranță și perisabilitate:
Data-limită de consum va fi în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017
pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioadă 2017 -2023, care prevede că datalimită de consum a merelor să fie de 7 zile de la livrare, în condițiile în care se păstrează la loc răcoros
și întunecat, la o temperatură cuprinsă între 18° și 20°C.
Pentru depozitare în școli se vor folosi spații special amenajate pentru păstrarea produselor
alimentare în condiții de igiena, asigurate de către beneficiar .
Condiții pentru transport și distribuție
Merele vor fi transportate către unitățile de învățământ n umai cu mijloace auto speciale,
autorizate în conformitate cu prevederile legislației sanitar-veterinare și pentru siguranță alimentară
privind transportul produselor alimentare în vigoare, care vor asigură integritatea merelor până la
destinatar.
Transportul si distribuția merelor către unitățile de învățământ, se va efectuă în zilele de joi și
vineri ale săptămânii, obligatoriu până la oră 10:00.
Depozitele de fructe, precum mijloacele de transport necesare furnizării merelor, trebuie sa
dețină autorizație/înregistrare sanitar ă, iar furnizorul va prezenta documente relevante în acest
sens în oferta tehnică.
Metode de testare /control:
Analiza produselor distribuite de efectuează doar în laboratoare acreditate.
Furnizorul va prezența un contract de prestări servicii pentru analize de laborator, încheiat
cu un laborator autorizat în condițiile legii.
Modul de distribuție în școli /grădinițe:
Pe parcursul unei săptămâni, unui elev/preșcolar i se acordă 2 porții de mere, în zilele de joi și
vineri ale săptămânii.

Distribuția merelor către unitățile de învățământ se va face numai de către persoane având
cunoștințe de igiena alimentelor si sunt instruite in acest sens, având carnet de sănătate/fise de
aptitudine vizate la zi de către instituțiile competente in condițiile legii. Ofertantul are obligația de a
atașa la propunerea tehnică documente doveditoare in acest sens.

Ambalare, etichetare, marcare:
Merele distribuite, trebuie să provină numai de la furnizori autorizați înregistrați sanitar
veterinar și tr ebuie să fie etichetate și ambalate individual, astfel încât să permită numărarea cu ușurință
a acestora.
Produsele distribuite în cadrul programului pentru școli vor fi ambalate si inscripționate pe
ambalaj in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea
alimentelor, cu modificările și com pletările ulterioare.
Fructele distribuite în cadrul programului pentru școli vor avea inscripționate pe ambalaj
următoarele elemente obligatorii, după caz:
a) denumirea produsului: denumirea speciei și a soiului de fructe ;
b) cantitatea netă exprimată în grame,
c) data durabilității minimale, definită în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 a Parlamentului
European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la
produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale
Parlamentului European şi ale Consiliului şi 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 şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a
Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, sub forma: „a se consuma, de preferință înainte de
data…”, urmată de înscrierea necodificată a zilei, lunii și anului sau de indicarea locului unde este
înscrisă data.
d) condiții de depozitare;
e) denumirea și adresa producătorului și ale distribuitorului, după caz;
f) mențiune privind lotul;
g) mențiunea „Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru şcoli conform Ordonanţei
Guvernului nr. 13/2017. Interzisă comercializarea!" sau menţiunea „Produsele sunt distribuite gratuit
conform Hotărârii Guvernului nr. 640/2017. Este interzisă comercializarea!".

Lotul II – Lapte

Produsele distribuite care fac obiectul Programului pentru școli al României trebuie să provină
numai de la furnizori autorizați/înregistrați sanitar-veterinar și trebuie să fie etichetate și ambalate
conform anexei nr. 1, la Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Unitățile de procesare a laptelui şi produselor lactate trebuie să dețină autorizație sanitară
veterinară, iar mijloacele de transport necesare furnizării laptelui și produselor lactate trebuie să
dețină autorizație/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acorduluicadru de furnizare.
Furnizorii de lapte şi produse lactate păstrează și prezintă organismelor de control competente
documentele comerciale care atestă calitatea și siguranța produselor distribuite în unitățile de
învățământ.
Laptele şi produsele lactate distribuite trebuie să respecte prevederile Anexei nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte caracteristicile
generale, caracteristicile specifice pentru livrare către unitățile de învățământ, precum şi specificațiile
privind etichetarea și marcarea.
Caracteristici specifice pentru livrare către unitățile de învățământ
În cadrul lotului II, se va distribui lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte tratat termic,
pasteurizat sau UHT, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori, fără adaos de cacao.
Porția de lapte are un conținut de minimum 3,2% proteine și de minimum 1,8% grăsime și va fi
de 200 ml.
În cadrul Programului pentru școli nu se vor distribui produse obținute în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului agriculturii și alimentației și al ministrului de stat, ministrul sănătății,
nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de
consum.
Siguranță și perisabilitate:
Data limită de consum este stabilită de producător în funcție de standardul de firmă și va fi în
concordanță cu prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al Români ei
în perioadă 2017-2023, care prevede că data – limită de consum în cazul laptelui pasteurizat este de 8
zile de la data fabricației.
Furnizorii de produse păstrează și prezintă organismelor de control competente documentele
comerciale care atesta calitatea și siguranță produselor distribuite în unitățile de învățământ.
Condiții pentru transport si distribuț ie ( precum si spatii de depozitare):
Laptele va fi transportat către unitățile de învățământ numai cu mijloace auto speciale,
autorizate în conformitate cu prevederile legislației sanitar -veterinare și pentru siguranță alimentară
privind transportul produselor alimentare în vigoare.

Transportul si distribuția laptelui către unitățile de învățământ, se va efectuă în zilele de luni,
marți și miercuri ale săptămânii, obligatoriu până la oră 10:00.
Unitățile de procesarea laptelui trebuie să dețină autorizaț ie sanitar veterinară, iar
mijloacele de transport necesare fumizării laptelui, trebuie să de țină autorizație/înregistrare
sanitar veterinară, iar aceste documente vor fi prezentate în propunerea tehnică.
Metode de testare și control:
Analiza produselor distribuite se efectuează doar în laboratoare acreditate. Furnizorul va prezenta un
contract de prestări servicii pentru analize de laborator, încheiat cu un laborator autorizat în
condițiile legii.

Modul de distribuție în școli/grădinițe:
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acordă 3 porții de lapte, în zilele de luni,
marți și miercuri ale săptămânii.
Distribuția laptelui către unitățile de învățământ, se va face numai de către persoane având
cunoștințe de igiena alimentelor și care sunt instruite în acest sens, având carnet de sănătate/fise de
aptitudine vizate la zi de către instituțiile competente în condițiile legii.
Ambalare, etichetare, marcare:
Ambalarea laptelui se va face individual. Laptele distribuit în cadrul programului pentru școli,
trebuie să provină numai de la furnizori autorizați/înregistrați sanit ar-veterinar și trebuie să fie etichetat
și ambalat individual, astfel încât să permită numărarea cu ușurință a porțiilor.
În conformitate cu prevederile Hotărârii

Guvernului

nr.

106/2002

privind

etichetarea

alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, produsele distribuite în cadrul programului
pentru școli vor avea inscripționate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii, după caz:
a)

denumirea produsului

b)

lista ingredientelor, conținutul minim de proteine și grăsimi exprimat în %;

c)

cantitatea netă exprimată în mililitri

d)

data de consum sub forma: “expiră la data de ...” cu înscrierea necodificată a zilei, lunii,
anului

e)

condiții de depozitare

h)

denumirea și adresa producătorului și ale distribuitorului, după caz;

i) substanțele care cauzează alergii sau intoleranțe, după caz;
j)

marca de identificare de formă ovală care atestă că laptele fost obținut într-o unitate

sanitar-veterinar pentru alimentele pentru schimburi intracomunitare

k)

mențiune privind lotul (în cazul în care data-limită de consum se înscrie sub formă zi,

luna, an nu este necesară înscrierea lotului);
l)

având în vedere destinația acestor produse est e necesară inscripționarea unor elemente

de avertizare, astfel: ,,Produsele sunt distribuite gratuit conform Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 –
Este interzisă comercializarea!”

LOTUL III – Produse de panificație – corn, alternativ cu biscuiți uscați
Caracteristici specifice pentru livrare către unitățile de învățământ
În cadrul lotului se vor distribui corn ambalat, alternativ cu biscuiți uscați.
Porţia de corn sau baton va avea 80 grame, iar biscuiții uscați vor avea echivalentul valorii ener getice a
acestora.
Pentru diversificare, făina integrală/dietetică folosită la prepararea produselor de panificaţie
poate conţine amestecuri de seminţe de floarea-soarelui, dovleac, susan, in şi/sau mac. În acest sens,
ofertantul are obligația de a atașa l a propunerea tehnică fișa tehnică a produsului, ori alte documente
relevante deținute de către producător, din care să reiasă specificațiile tehnice solicitate în caietul de
sarcini.
Produsele de panificație vor fi preparate din:
-

Cornul din făină integrală/dietetică, care pot conţine adaos de zaharuri şi grăsimi, cu încadrarea
în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru
aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau
la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

-

Biscuiţii uscaţi, din făină integrală/dietetică, care pot conţine adaos de zaharuri şi grăsimi, cu
încadrarea în limitele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.
1.563/2008.
Siguranță și perisabilitate:
Perioada de consum pentru corn este de 48 ore de la data fabricaţiei. Pentru biscuiți uscați

minim 48 ore de la distribuție, pana la data limită de consum prevăzută de producător.
Produsele de panificație vor fi păstrate până la servire în condițiile indicate de producător, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Furnizorii de produse păstrează și prezintă organismelor de control competențe documentele
comerciale care atestaă calitatea și siguranța produselor distribuite în unitățile de învățământ.
Condiții pentru transport si distribuție (precum si spații de depozitare):

Produsele de panificație vor fi transportate către unitățile de învățământ numai cu mijloace auto
speciale, autorizate în conformitate cu prevederile legislației sanitar-veterinare și pentru siguranță
alimentară privind transportul produselor alimentare în vigoare.
Transportul si distribuția produselor de panificație către unitățile de învățământ se va efectuă
zilnic, obligatoriu până la oră 10:00.
În zilele de luni, marți și miercuri se va livra co rn, iar în zilele de joi și vineri se vor livra
biscuiți uscați.
Unitățile de panificație, precum și mijloacele de transport necesare furnizării acestora,
trebuie să dețină autorizație/înregistrare sanitar veterinară, iar aceste documente vor fi prezente
în propunerea tehnică.
Metode de testare și control:
Analiza produselor distribuite se efectuează doar în laboratoare acreditate.
Furnizorul va prezența un contract de prestări servicii pentru analize de laborator, încheiat cu
un laborator autorizat în condițiile legii.
Modul de distribuție în școli/grădinițe:
Pe parcursul unei săptămâni, unui preșcolar/elev i se acordă 5 porții de produse de panificație
(corn altemativ cu biscuiți uscați).
Distribuția produselor de panificație către unitățile de învățământ, se va face numai de către
persoane având cunoștințe de igiena alimentelor și care sunt instruite în acest sens, având carnet de
sănătate/fise de aptitudine vizate la zi de către instituțiile competențe în condițiile legii. Ofertantul are
obligația de a atașa la propunerea tehnică documente doveditoare în acest sens.
Ambalare, etichetare, marcare:
Produsele de panificație distribuite în cadrul programului pentru școli, trebuie să provină numai
de la furnizori autorizați și înregistrați sanitar -veterinar și trebuie să fie etichetate și ambalate
individual, astfel încât să permită numărarea cu ușurință a porțiilor.
Produsele distribuite în cadrul programului pentru școli vor fi ambalate si inscripționate pe
ambalaj in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea
alimentelor, cu modificările și completările ulterioare:
a) denumirea produsului;
b) lista ingredientelor;
c) substanțele care cauzează alergii sau intoleranțe;
d) declarația nutriționala;
e) cantitatea neta exprimata în grame;

f) data de consum sub forma: "expiră la data de . . . . . . . . . ." cu înscrierea necodificată a zilei,
lunii, anului;
g) condiții de dep ozitare;
h) denumirea și adresa producătorului și/sau ale distribuitorului;
i) mențiune privind lotul (în cazul în care data-limită de consum se înscrie sub formă zi, luna, an
nu este necesara înscrierea lotului);
j) având în vedere destinația acestor prod use este necesară inscripționarea unor elemente de
avertizare, astfel: ”Produsele sunt distribuite gratuit conform hotărârii guvernului nr. 640/2017. este
interzisă comercializarea!”

ANEXA NR.1 LA CAIETUL DE SARCINI

CANTITĂȚI NECESARE
Cantitățile totale estimate de produse ce urmează a fi furnizate in baza acordului-cadru
pentru un număr de 238 elevi si preșcolari, pentru 1 an, astfel:
Lot 1 – Mere
Cantitate maxima estimata a unui contract subsecvent:

238 elevi x 68 zile = 16.184 buc

Valoare maxima estimata a unui contract subsecvent:

16.184 buc x 0,55 lei/buc

=

8.901,20 lei (+TVA)
Lot 2 – Lapte
Cantitate maxima estimata a unui contract subsecvent:

238 elevi x 102 zile = 24.276 buc

Valoare maxima estimata a unui contract subsecvent:

24.276 buc x 0,80 lei/buc =

19.420,80 lei (+TVA)

Lot 3 – Produse de panificatie
Cantitate maxima estimata a unui contract subsecvent:

238 elevi x 170 zile = 40.460 buc

Valoare maxima estimata a unui contract subsecvent:

40.460 buc x 0,52 lei/buc =

21.039,20 lei (+TVA)

ANEXA NR. 2 LA CAIETUL DE SARCINI

LISTA UNITĂȚILOR ȘCOLARE BENEFICIARE DIN COMUNA VĂRGATA
Unitatea de învățământ

Adresa

Număr elevi/preșcola ri

Școala Gimnazială Vărgata

Vărgata nr. 117

Ciclul primar 37

112

Ciclul gimnazial 75
Școala Primară Valea

Valea nr. 92

32

32

Grădinița cu program normal Valea nr. 92

18

18

Valea
Școala Primară Mitrești

Mitrești nr. 57

7

7

Școala Primară Vadu

Vadu nr. 102

22

22

Grădinița cu program normal Vadu nr. 102

11

11

Grâușorul nr. 92

21

21

Grădinița cu program normal Grâușorul nr. 92

15

15

238

238

Vadu
Școala Primară Grâușorul
Grâușorul
TOTAL

ANEXA NR. 3 LA CAIETUL DE SARCINI
GRAFIC DE LIVRARE SĂPTĂMÂNAL AL PRODUSELOR
Lot I - Mere
Unitatea de învățământ
Școala Gimnazială Vărgata
Școala Primară Valea
Grădinița cu program normal Valea
Școala Primară Mitrești
Școala Primară Vadu
Grădinița cu program normal Vadu
Școala Primară Grâușorul
Grădinița cu program normal Grâușorul

Luni

Marți

Miercuri

Joi
X
X
X
X
X
X
X
X

Mere
Vineri
X
X
X
X
X
X
X
X

GRAFIC DE LIVRARE SĂPTĂMÂNAL AL PRODUSELOR
Lot II - Lapte
Unitatea de învățământ
Școala Gimnazială Vărgata
Școala Primară Valea
Grădinița cu program normal Valea
Școala Primară Mitrești
Școala Primară Vadu
Grădinița cu program normal Vadu
Școala Primară Grâușorul
Grădinița cu program normal Grâușorul

Luni
X
X
X
X
X
X
X
X

Marți
X
X
X
X
X
X
X
X

Miercuri
X
X
X
X
X
X
X
X

Mere
Joi
Vineri

GRAFIC DE LIVRARE SĂPTĂMÂNAL AL PRODUSELOR
Lot III (corn+ biscuiți)
Unitatea de învățământ
Școala Gimnazială Vărgata
Școala Primară Valea
Grădinița cu program normal Valea
Școala Primară Mitrești
Școala Primară Vadu
Grădinița cu program normal Vadu
Școala Primară Grâușorul
Grădinița cu program normal Grâușorul

Luni
X
X
X
X
X
X
X
X

Corn
Marți
X
X
X
X
X
X
X
X

Miercuri
X
X
X
X
X
X
X
X

Joi
X
X
X
X
X
X
X
X

Biscuiți
Vineri
X
X
X
X
X
X
X
X

