Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca
Titlul subproiectului: Învață pentru viață!
Acord de grant nr. SGL/RI/88 din 27.06.2017
FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția de bunuri/ servicii, altele decât consultanța/ instruire
Denumirea achiziției: Hrană 2017-2018
Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: Fructe proaspete
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:
 Produsele trebuie să fie avizate sanitar;
 În limita toleranțelor admise, produsele trebuie să fie:
1) întregi;
2) sănătoase (se exclud produsele atinse de putregai sau cu alterări din
cauza cărora devin improprii pentru consum);
3) curate, practic fără materii străine vizibile;
4) fără boli;
5) fără deteriorări cauzate de boli care afectează pulpa;
6) fără umezeală externă anormală;
7) fără miros și/sau gust străin;
 Dezvoltarea și starea Produselor trebuie să le permită rezistența la transport și
la manipulare, precum și sosirea în condiții satisfăcătoare la locul de
destinație;
 Produsele trebuie să fie suficient de dezvoltate și de mature;
 Termenul de valabilitate al produselor să se încadreze în intervalul de 2 – 7
zile;
 Livrarea produselor să se facă în ziua de Luni a fiecărei săptămânii;
Să nu depășească valoarea de 260 lei (TVA inclus) / săptămână
Responsabil cu achizițiile
Berbecuț Radu Silviu
Data
Specificații tehnice solicitate
Denumire produs: Produse ambalate de patiserie / napolitane
Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar:
 Produsele trebuie să fie avizate sanitar;
 Termenul de valabilitate al produselor să se încadreze în intervalul de 2 – 7
zile;
 Ambalarea și transportarea produselor să se efectueze în condiții optime de
igienă;
 Livrarea produselor să se facă în ziua de Luni a fiecărei săptămânii;
 Starea produselor trebuie să le permită rezistența la transport și la manipulare,

Specificații tehnice solicitate
precum și sosirea în condiții satisfăcătoare la locul de destinație;
 Produsul va aduce un aport caloric de sub 300Kcal/unitate de vânzare;
 Alimentele trebuie sa respecte prevederile HG 106/2002 cu modificările și
completările viitoare;
Să nu depășească valoarea de 260 lei (TVA inclus) / săptămână
Responsabil cu achizițiile
Berbecuț Radu Silviu
Data

