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CLARIFICARI LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A
CONTRACTULU1 Furnizarea produselor lactate acordate pentru elevii din clasele I-VIII din
invatámantul de stat privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat
cu program normal de 4 ore din :
Lot I =ZONA (ZALAUJIERECLEAN,CRISENLCOSEW,MIRSID)
Lot 11 = ZONA 11 (SARMASAG, BOCSA, SAMSUD, BOBOTA, CIIIESD, CARASTELEC, MAIERISTE)
Lot III = ZONA 111 (SIMLEU SI1NANIEL NUSFALAL, MARCA NAMAR IP, PLOPIS , SIG, BOGIIIS,
11Al.MASD, VALCAU Ott JOS)
Lot IV = ZONA IV (CRASNA, PERICEL VIRSOLT, MESESENII DE JOS, 110ROATU CRASNEL BANISOR.
CIZER)
Lot V = ZONA V (SIMNIIIAW ALMASULUI, TREZNEA, BUCIUML ROMANASI, AGR1J, IIIDA, DRAGE,
ZINIBOR, CUZA PI AC, ALMAS, FILDI DE JOS)
Lot VI = ZONA VI (CEDE SILVANIELSALATIG,BENESAT,DOBRIN)
Lot VII= ZONA VIDJIBOU, SOMES ODORIIEL NAPRADEA, SURDUC, CREACA,
BALAN, O4IST0LT, GIRBOU).
Lot VIII = ZONA VIII (ILEANDA, BABENI, LETCA, LOZNA, GILGAti, RCS, SIMISNA, ZALIIA, POIANA
BLENCI111), judetul Salaj pentru anut Scalar 2011-2012.
ANEXATA IA ANUINECL DE PARTICIPARE NUMA1011. 128445/12.08.2011.

Avand in vedere solicitarea de clarificari depusã de un operator economic, preeiz al m urmatoarele:
intrebarc:
Mat in caictul de sarcini cat si in Pisa de Date a Achizitici publicata in anuntul nr.
128445/12.08.2011, la puctul 11.2 Scopul contraetului se face referire la "furnizarea zilnica a produselor
lactate(in ambalaje de 200 g)"
Va adueem la cunostinta ea I-1G714 din 2 iulie 2008 a fost modificat de art. 1 din I lotararea 761/2011
publicata in MO 548/02.08.2011
Astfel in Anexa: Specificatii Tehnice ale Caietului de Sarcini pentru procedurile de atribuire a
contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari la punclul l:
Caracteristici generale
-1. Sc vor furniza:
in ambalaje de 200 ml/unitate in
lapte tratat termic si pasteurizat precum si
a)
cazul Iaptelui si in ambalaje cu greutati exprimate in grame pentru produsele din lapte
lermentar
De asemenea la punetul 4 din Anexa avem : Siguranta si perisabilitate " I) Data limita MINIMA de
cosum a produselor transportate de la furnizor catre unitati le scolare va It de :
a) 8 zile de la data fabricatiei. in cazul Iaptelui pasteurizat, si 6 luni de la data fabricatiei in cazul
Iaptelui UHT."
Astfel data limita MINIMA de consum a Iaptelui pasteurizat este de 8 zile de la data fabricatiei si nu de
24 ore cum este specificata in Caictul de Sarcini aferent Anuntului de Participare nr.
128445/1108.2011, la punctul 22-Siguranta si perisabilitate.
Va rugam sa armonizati continutul Documentatiei de Atribuire astfel incat aceasta sa respecte
modificarite aparute in I lotararea 761/2011, in sensul celor prezentatc mai sus.
125spuns:
Sc modifica continutul Caietului de Sarcini in conformitate cu prevederile IIG nr. 761/2011 si va
avea forma anexata prezenlci adrese.
Mcntionam ca derularea proccdurii de athizitie publica se va realiza in conformitate cu
specificatiile din noul raid de sarcini.

Avand in vedere modificarile intervenite prin HG nr. 761/2011 se modifica:
I) prevederile pct. 11.2 din fisa de date si va avea forma:
11.2. SCOPUL CONTRACTULUI
Contractul are ca stop furnizarea zilnica a produselor lactate acordate pentru devil din clasele I-VI I I din
print cu
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat
invatamantul de stat $i privat precum
program normal de 4 ore pentru anul *colas 2011-2012 pentru ZONALE I —VIII conform anexei
1,2,3, la Caietul de sarcini.
2) prevederile pct. V.4) din lisa de date si va avea forma:
V.4) Modul de prezentare a
propunerii tchnice

Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatu produselor care
urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini. In
acest stop propunerea tehnica va tontine, in functie de cerintele
prevazute in Fisa de date a achizitiei, un comentariu pc produs al
specilicatillor tchnice continute in Caietul de sarcini, prin care sa
se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu speciticatiile
respective.
Se vor prezenta tisele tehnice ale produselor ofertate (atilt la produsele
de baza cat si la cele derivate).
Sc solicits prezentarea de mostre de produse atilt pentru cele de
bath cat si la produsele derivate care se propun a Ii livrate.

ROMANIA
APROBAT,

CONSILIUL JUDETEAN SALAD
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA

PRESEDINTE,

SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

TIBERIU MARC

„operator de date cu caracler personal nr. 15183"
Nr.

19 7,

din 16.08 .2011

CAIET DE SARCINI
privind furnizarca de produse lactate (Lapte UHT, lapte pasteurizat, iaurt simplu integral,
lapte batut), pentru elevii din clasele 1-VIII din invatamantul de stat si privat, precum
pentru copiii prescolari din grádinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in
judetul Salaj pentru anul scolar 2011-2012, in conforrnitate Cu OUC; Nr. 96 din 16 august
2002 privind acordarea de produsc lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I - VIII
din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grádinitele de stat si
private cu program normal de 4 ore, Cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de
urgenta nr. 95 din 24 iunie 2008, Hotararea nr. 761 din 27 iulie 2011 pentru modificarea
anexei la Hothrarea Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice
pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I - VIII din
invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program
normal de 4 ore si pentru aprobarca eontinutului/specificatiilor tehnice ale caietului de
sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de
prescolari, Legea nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in
panificatie pentru elcvi
unitatile de invatamant preuniversitar, Ordinul Ministrului Sanatatii l'ublicc nr. 1563/2008
pentru aprobarca listci alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor
care stau la ban unci alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti si Legea nr. 286 din
2010, privind aprobarea Bugetului de Stat pentru anul 2011

SPECIFICATH TEHNICE
Caracteristicile activitatii
Aprovizionarea si distributia zilnica de produse lactate la scolile de elevi cu clasele I VIII din
invatamantul de slat si privat, prescolarii din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore,
conform OUCi 96/2002, modificata si completata, 06 20/2002, I-IG.1052/2004 si Legea nr. 32/2009.
1. Caracteristici generate
Se vor fumiza:
- lapte tratat termic, 131-1T si pasteurizat, precum si produse din lapte fermental care contin eel putin
90% din greutate lapte tratat termic: iaurt simplu, lapte baut, salsa sau chefir, care indeplinesc cerintele
specificate in art. 3 din Regutamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 'idle 2008 de stahilire a
normelor de aplicare a Iteguliunentului (CD nr. 1.234/2007 al Consiliului in y in ce priveste acordarca
de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate &eviler din institutiile

scolare, cu modificarile $i completarile ulterioare, precum si pe cele prevazute in Regulamentul (CE)
nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor
alimentare $i in Regulamentul (CE) nr. 853/2004 at Parlamentului European si al Consiliului din 29
aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se apnea alimentelor de origine animals
si aunt marcate cu stampiia (ward, conform normelor sanitar-veterinare, in ambalaje de 200 ml/unitate
in cazul laptelui si in ambalaje cu greutilti exprimate in grame pentru produsele din lapte fermentat;
Se va asigura transportul si distributia zilnica la destinatar: scoala, gradinita, conform prevedcrilor
Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie
pentru devil din clasele I - VIII din invatämantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din
gradiniiele de stat si private cu program normal de 4 ore, aprobatil cu modificari si completari prin
Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completari le ulterioare.
Produsele alimentare distribuite vor respecta prevederile, criteriile si limitele prevazute in lista din
anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor
nerecomandate prescolarilor $i scolarilor si a principiilor care stau la hazy unei alimentatii sanatoase
pentru copii gi adolescenti.

2. Evidenta eantittitilor solicitate, distribuite si consumatc:
Cantitatile totale zilnice si lista localitatilor in care se face distributia, cu nominalizarea scolilor si
gradinimlor de stat $i private cu program normal de 4 ore si a numarului de elevi care urmeaza sa
bend-Mice de prevederile Ordonantei de urgenta a Ouvernului nr. 96/2002, aprobata cu modificari
completari prin Legea nr. 16/2003. Cu modificarile gi complettirile ulterioare, se anexeaza caietului de
sarcini.
Fiecare unitate seolara beneficiar ai ' va tine evidenta cantitatii de produse consumate, care trebuie
contind categoriile de beneficiari, tipul de produs, cantitatea/portie, numarul de porlii $i numarul de zile
de $coalii, precum $i evidenta numarului de copii cu frecventa regulata.
Fumizorul va pastra $i va prezenta organismelor de control competente documentele comerciale si
tehnice privind produsele lactate distribuite in unitati le scolare, unitatile scolare au obligatia de a plistra
avizele de expeditie aferente fiecarei distributii.
Lunar, autoritatea contradanta va realiza centralizarea cantitatii de produse consumate per categorie
de produs, in functie de situatia numarului de copii scolarizati in tuna precedentä, pe care o va corela cu
situatia existenta la furnizor, cu asigurarea respectitrii regulilor specificate in Ghidul solicitantului de
ajutor comunitar in vigoare, elaborat de Agentia de FRIO si Interventie pentru Agricultura In acest
stop, fumizorii produselor lactate vor intocmi, la solicitarea si potrivit modelului indicat de autoritatea
contractanta, situatia centralizata a avizelor emise pe fiecare unitate sculara sau alte documente
necesare pentru solicitarea ajutorului comunitar.
Toate partile implicate in procesul de distributie a produselor alimentare mentionate In pd. 1 catre
institutiile scolare vor pastra documentele justificative pe o perioada de cel putin 3 ani incepand de la
slargitul anului intocmirii acestora.

Specificatii legate de pretul oferit:
Prctul oferit pentru produsele lactate este de maxim 0,65 RON/copil /produs/zi. Pretul
confine si TVA.
Anul *corm. 2011-2012 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 177 de zile lucratoare.
Ofertantul va prezenta documente din care sa rezulte ca dispune de:
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- capacitate tehnica si financiara;
- echipamentul si dotarile necesare;
- personal cu calificare corespunzatoare;
- cel putin un an vechime de producere si/sau de di stributie a produselor alimentare;
- firma trebuie sa fie producdtoare si/sau distribuitoare autorizata a produselor,
confirmate prin documente eliberate de institutide abilitate (Autoritatea de sMatate
public8, Direc(ia sanitar — veterinara);
Cerintele minime de calificare si documentele care trebuie depuse de ofertant pentru indeplinirea
cerintelor respective:
-documente din care sa rezulte calitatea de agent economic autorizat si inregistrat la registrul
comertului;
-certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte plata impozitelor si taxelor catre bugetul stat,
respectiv bugetele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
-avize eliberate de Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii Padurilor, Apelor si Mediului si
Autoritatea Nationala l'entru Protectia Consumatorului din care sa rezulte ca ofertantul
indeplineste conditiile impuse de legislatia romana cu privire la producerea si transportui
produselor lactate si de panificatie;
-documente bancare din care sa rezulte bonitatea ofertantului;
-declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din DUO, nr. 34/2006
-capacitatea de exercitare a activitatii profcsionale
-capacitatea tehnica si /sau profesionala
-situatia economico-financiara.
-Autorizatic sanitar - veterinara pentru comertul intracomunitar (STAMPILA OVALA).

3. Calitatea produselor
Produscle alimentare trebuie sa se incadreze in parametrii stabiliti de Regulamentul (CE) nr.
2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produscle
alimentare, eu modificari le si completarilc ulterioare.
De asemenea, vor Ii respectate conditiile prevazute de Ordinul ministrului agriculturii si
alimentatici si al ministrului de stat, ministrul sanatatii, nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizarii
laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarca laptelui de consum, precum si conditiile minime de
calitate prevazute de reglementarile legale in vigoare.
Pentru mentinerea starii de sanatate si a nivelului de nutritie ale copiilor, laptele de cons= care
se va administra trebuie sa aiba minimum 3,2% proteine si minimum 1,8% grasime.
copii cu diabet, into1eranta la lactoz.a etc. — se va
Pentru grupele speciale de consumatori
asigura regimul ahmentar prescris de medical specialist.
Tipul de Irma de regim si cantitatea nceesara se prevad in tuiexa la contractul dc lumizare,
find specilicate pentru fiecare scoala si elev.
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4. Sigurantfi $i perisabilitate
Data-limits minima de consum al produselor transportate de la fumizor cane unitatile scolare va fi
de:
8 zile de la data fabricatiei, in cazul laptelui pasteurizat, si 6 luni de la data fabricatiei, in cazul
laptelui UHT;
5 zile pentru iaurt simplu, lapte batut, sana si chefir;
Pentru zoncle in care distributia se face bisaptiimanal sau saptdrnanal se vor putea distribui numai
produse a caror data-limits de consum acopera perioada dintre doua livräri succesive.
Pentru depozitare in scoli se vor folosi spatii special amenajate pentru pdstrarea produselor
alimentare in conditii de igiena, asigurate de cane beneficiar: scoala sau gradinna.
Produsele alimentare vor 11 pastrate liana la servire in conditiile indicate de producator, cu
respectarea prevederilor legate in vigoare.

5. Conditii pentru pentru transport si distributie
Produsele alimentare vor fi transportate de la furnizor care unittfiile scolare numai cu mijloace auto
speciale, autorizate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare
Doeumentele care sta y la baza platii produselor furnizate vor fi intocmite distinct pentru produsele
lactate si, respectiv, pentru cele de panificatie.
In cazul produselor lactate, facturile intocmite de furnizor vor confine in mod obligatoriu
urmatoarele elemente: denumirea comerciald a fiecarui produs lactat furnizat, greutatea continutului
unitatii de facturare exprimata in mililitri pentru lapte di in grame pentru celelalte produse derivate,
pretul mina% si valoarea facturata, Cu si Para TVA.

Metode de testare si control
Analiza produselor alimentare distribuite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvemului nr. 96/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si
cotnpletarile ulterioare, se efectueaza dour in laboratoare acreditate.

Modal de distributie in scoli si gradinite
Distributia produselor lactate se va face zilnic, conform unei scheme-cadru stabilita intre
Consiliul Judetean si prestator si care va face parte iniegranta din Contract, si a unui orar aprobat de
autoritatea contraetanta si va fi avizata de comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta
a Guvemului nr. 96/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile
si completarile ulterioare, constituita la nivelul judetului.
Distributia alimentelor se va face numai de eatre persoane care au insusite notiuni fundamentale
de igiena si examenul medical electuat conform prevederilor in vigoare.

8. Ambalare, etichetare, marcare
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor,
cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale reglementarilor referitoare la acordarea
produselor lactate in scoli, produsele atimentare preambalate vor avea inscriptionate pe ambalaj
urmatoarele elemente obligatorii:
denumirea produsului: lapte tratat termic, lapte batut, etc.;
cantitatea neta exprimata in mililitri in cazul laptelui si in grame in cazul celorlalte produse lactate;
data de consum, sub forma: „Expir y la data de __", cu inscrierea necodificata a zilei, lunii si anului;
conditii de depozitare;
denumirea si admire producatorului si distribuitorului;
in cazul laptclui si produselor lactate, trebuie sa existe in mod obligatoriu pe ambalajul acestora
marca de identificare de forma ovala, care sa ateste ea laptele si produsele lactate au fost obtinute intr-o
unitate autorizata sanitar-veterinar si pentru siguranta atimentelor pentru schimburi intracomunitare;
mentiune privind lotul; in cazul in care data-limita de consum se inscric sub forma zi, luna, an, nu
este necesara inscrierea lotului;
mentiuni suplimentare de etichetare pennu produsele lactate: lapte tratat tennic, prin pasteurizare sau
UHT; in cazul produselor derivate trebuic mentionat ca laptele folosit la fabricarca acestora a fast tratat
termic; continutul de grasime exprimat in %;
1) avand in vedere destinatia acestor produse, este necesara inscriptionarea unor elemente de avertizare
astfel: „PRODUS DISTRIBLIIT GRATUIT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA A
GU VERNULUI NR. 96/2002. ESTE INTERZISA COMERCIALIZAREA!".

DISPOZITII FINALE
.Zonele pentru care se organizeaza licitatia precum si numarul de elevi si prescolan
beneficiari sunt cuprinse in centralizatorul si anexele 1, 2 si 3 atasate la prezentut caiet de sarcini.
2. Firmele pot face oferte pentru una sau mai rnulte zone.
Nota:
In documentatia de atribuire once norme, standarde si certificate vor fi insotite de mentiunea
„sau ecbivalent"
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