ANEXA nr.1
1. Specificatii tehnice minimale pentru produse din peste

Nr. d/o

Denumire pozitie

U/M

1

Merluciu trunchi congelat

kg

2

Merluciu fileu congelat

kg

3

Macrou congelat

kg

4

Macrou sărat

kg

5

Hering sărat

kg

6

Fileu hering sărat

kg

7

File somon

kg

2. Caracteristicile tehnice ale produselor solicitate
Produs

Caracteristici tehnice
Caracteristici organoleptice
Aspect:Peștele trebuie să fie de o formă regulată, curată, cu suprafața
neteda, intactă si de o culoare naturală a pielii și a solzilor. Dacă peștele este
congelat, după decongelare să aibă consistenta compacta, miros de pește
proaspat, fară simtome și caractere de rîncezire. Peștele să fie fara rupturi
sau deteriorari, nu se admite ingalbenirea suprafeței datorită oxidării lipidelor
sau a musculaturii. Mirosul și culoarea peștelui – să fie caracteristică
speciei date.

Carne de
pește

Fileul de pește congelat reprezintă țesutul muscular tăiat de pe ambele părți
ale corpului,fără cap și fără oase, intact, curat, fără chiaguri de singe, fără
resturi de conținut intestinal sau impurități mecanice, să nu prezinte contuzii
severe, să nu fie supusă nici unui alt tratament decît cel prin frig. ( HG435 din 28.05.2010, cap. IX, secțiunea - 7).
Culoare: caracteristică speciei .
Gust si miros: gust şi miros specific cărnii de pește, fără miros străin.
Ambalarea, marcarea și etichetarea se efectuiază cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
Data limită de consum se stabilesc de către producător și se înscriu conform
normelor în vigoare privind etichetarea alimentelor.
.

3. Sistemul de asigurare a calității:
a. Produsul va respecta standardele prezentate de ofertantul câștigător în propunerea sa
tehnica, cu respectarea cerințelor tehnice specificate în prezentul caiet de sarcini;
b. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabila, se vor respecta
standardele sau reglementarile nationale în vigoare ( HG nr.435 din 28 mai 2010,
HG 696 din 04.08.2010 )
c. Calitatea produsului va fi atestata, la livrare prin prezentarea certificatului de
calitate si conformitate sau a declarației de conformitate.
4. Transportul:
a. Transportul se face cu mijloace care sa asigure pe toata durata transportării păstrarea
nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si
microbiologice și să fie autorizate din punct de vedere sanitar veterinar.
5. Condiții minime de garanție si condiții de livrare:
a. Livrarea se va face pe baza de solicitare scrisă și expediată prin poșta electronică, în
funcţie de necesarul de consum comunicat de catre beneficiar. Produsele vor fi
livrate astfel incat sa corespunda descrierii caracteristicilor tehnice minime din
caietul de sarcini.
b. La receptionarea marfii, produsele vor fi in prima parte a termenului de valabilitate
Nota 1: SA Moldtelecom isi rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in
partea a doua a termenului de garantie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru
evitarea producerii toxinfectiilor alimentare sau a altor afectiuni determinate de
calitatea necorespunzatoare a alimentelor..
c. Solicitarea va fi transmisă furnizorului cu 1 zile inainte de data livrarii, iar
produsele vor fi livrate la sediul SA Moldtelecom, respectiv la adresa bd. Ștefan
cel Mare 10, în intervalul orar 8.00..-12.00.
d. Produsele livrate vor fi însotite de urmatoarele documente:
i. Factura fiscala
ii. Certificate de calitate si conformitate sau Declaratia de conformitate
iii. Buletinul de analiza care sa ateste ca produsul corespunde prevederilor
propunerii tehnice, respectiv cerintelor tehnice minimale prevazute în
prezentul caiet de sarcini.
e. Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului.
f. La solicitare se vor prezenta mostre.
III. Cerințe de calificare pentru operatorii economici
Cerinţe suplimentare faţă de
document

Obligativitatea

Nr.
d/o

Denumirea documentului/cerinţei

1

copie emis de Camera
Înregistrării de Stat, confirmată
Certificat de înregistrare a întreprinderii
prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei participantului

2

Certificat de atribuire a contului bancar

copie eliberat de banca
deţinătoare de cont

Obligatoriu

3

Oferta de preț

confirmată prin semnătura şi
ştampila participantului

Obligatoriu

4

Autorizaţia sanitară veterinară de
funcţionare (pentru produse animaliere)

copia semnată şi ştampilată de
participant

Obligatoriu

Obligatoriu

copie confirmată prin
semnătura şi ştampilată de
participant eliberat de CS
Publică

Obligatoriu

5

Autorizație sanitar veterinară de
funcționare al transportului
Autorizaţia sanitară de funcţionare
(pentru produse alimentare)

copia semnată şi ştampilată de
participant

Obligatoriu

6

copie -confirmat prin
semnătura şi ştampila
participantului

Obligatoriu

7

Certificat de calitate şi de provenienţă a
materiei prime solicitate

copie - confirmată prin
semnătura şi ştampila
participantului

Obligatoriu

8

Confirmare de deţinere a stocului de
carne, necesar îndeplinirii contractului
de achiziţie pe o perioadă de cel puţin
10 zile

9

Certificat de deţinere a laboratorului
atestat pentru efectuarea controlului
permanent asupra calităţii sau contract
cu asemenea laborator.

original – eliberat de
Participant

Obligatoriu

