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ANUNȚ DE ATRIBUIRE  

 
A CONTRACTULUI DE 

 „Furnizare de alimente, băuturi și produse conexe”  
 
1. Denumirea si adresa autoritatii contractante: Fundaţia Universitară ” Dunărea - Marea 
Neagră”, cu sediul în Venus-Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Jud. Constanța, Cod: 905500, , 
tel/fax: 0241/731 372, e-mail: info@fudmn.ro, www.fudmn.ro,CIF 1452493, Nr. de la Registrul 
Asociaților și Fundațiilor - 836/B/2002, Cont Trezorerie: MANGALIA 
RO64TREZ233508904X001614, reprezentată prin Dl. Emil Bodnăraș - Preşedinte.  
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului: cercetare a pieței-studiu de piață, conform 
prevederilor Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice 
necesare implementării proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 
procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din 
FSE și din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau 
partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG 
nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile 
prevazute la art.9 lit.c1. 
3. Contractul de servicii: COD CPV : „15000000-8 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe, 
15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne, 15200000-0 Peşte preparat şi 
conserve de peşte, 15220000-6 Peşte, file de peşte şi alte tipuri de carne de peşte congelate, 
15230000-9 Peşte uscat sau sărat; peşte în saramură; peşte afumat, 15240000-2 Peşte în 
conservă sau cutie şi alte tipuri de peşte preparat sau în conservă, 15300000-1 Fructe, legume şi 
produse conexe, 15500000-3 Produse lactate, 15320000-7 Sucuri de fructe şi de legume, 
15800000-6 Diverse produse alimentare, 15612000-1 Făină de cereale sau făină vegetală şi 
produse conexe, 15870000-7 Condimente şi mirodenii, 15420000-8 Uleiuri şi grăsimi rafinate”  
4. Data atribuirii contractului de produse: 05.04.2012  
5. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica: pretul cel mai scazut 
6. Numarul de oferte primite: 1 

Denumirea si adresa ofertantului caștigător: S.C. CELLMAR S.R.L. cu sediul in Mangalia, 
Str. M.I. Dobrogeanu nr. 83, Jud. Constanta, RO 8656435. 
Prețul total al contractului încheiat cu S.C. CELLMAR S.R.L.  este de 34.918,60  lei, din 
care TVA 8.380,46  lei adica 7.990,52 Euro din care TVA 1.917,72 Euro.  
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7. Daca este cazul, valoarea si partea din contract care urmeaza sa fie  subcontractata: nu 
este cazul.  

8. Data publicarii invitatiei de participare: Invitatia de participare a fost publicată pe site-ul 
Fundaţiei Universitare ” Dunărea – Marea Neagră ”  în data de 21.03.2012.  

9. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestațiilor: Consiliul National 
de Solutionare a Contestatiilor, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucuresti.  

 
 
 

 
Fundația Universitară ” Dunărea Marea Neagră”  

 
Manager de Proiect  

Emil Bodnăraș.  


