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ANUNŢ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

pentru achiziţia de „Furnizare de alimente, băuturi și produse conexe” în cadrul proiectului: 

„Calificări europene pentru centrele turistice din România”- ID 57743 
 

1. Fundația Universitară ” Dunărea – Marea Neagră” în calitate de achizitor, cu sediul în localitatea Venus – 

Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500, vă invită să participaţi la procedura de 

atribuire a contractului de achizitie de „Furnizare de alimente, băuturi și produse conexe” , 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, necesare pentru desfășurarea și implementarea  proiectului, prin procedura de 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. 

2. Sursa de finanțare din Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/82/5.1/S/57743. Titlul proiectului: 

„Calificări europene pentru centrele turistice din România”. 

3. Obiectul contractului de furnizare: Denumire contract„Furnizare de alimente, băuturi și produse conexe” , 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. Obiectul contractului priveşte furnizarea de alimente, băuturi și produse conexe, necesare desfășurării orelor 

de pregătire practică în cadrul cursurilor de formare profesională pentru proiectul  „Calificări europene pentru centrele 

turistice din România”- ID 57743, a următoarelor produse: 

 

Nr.crt. Denumire produs Total cant produse kg/l  

1.  ananas compot 1,2 

2.  antricot sau vrabioara vita 4,2 
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3.  ardei gras 28,35 

4.  bicarbonat 0,03 

5.  boia ardei dulce 0,84 

6.  branza gorgonzola cu mucegai 
verde 3 

7.  branza telemea vaca 16,2 

8.  branza topita 0,9 

9.  brocoli 18 

10.  carne de vita cali. I 31,02 

11.  carne porc calit. Super. Pulpa spate 19,8 

12.  carne porc superioara fara os 30,12 

13.  cartofi 144 

14.  cascaval 25,71 

15.  castraveti in otet 14,4 

16.  castraveti verzi 9,6 

17.  ceapa 70,2 

18.  ceapa verde 0,3 

19.  cimbru 0,138 

20.  ciolan porc afumat 16,8 

21.  ciuperci conserva 23,1 

22.  ciuperci proaspete 12 

23.  coniac 0,12 

24.  conopida 1,5 

25.  costita afumata 16,8 

26.  cotlet porc fara os 6,6 

27.  dulceata gem 1,8 

28.  faina 25,05 

29.  fasole alba 7,2 

30.  fasole verde conserva 15 

31.  ficatei pasare 9,3 

32.  fidea 1,2 

33.  file salau 18 

34.  file somon 10,8 

35.  foi de dafin 0,015 

36.  franzela 3,6 
37.  frisca vegetala tub 9 
38.  frisca batuta 0,6 



 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –„Investeşte în oameni!” 

Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”” 
Domeniul major de intervenţie.5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
Titlul proiectului: „Calificări europene pentru centrele turistice din România” 
Contract : POSDRU/82/5.1/S/57743 

Publicat la data de 21.03.2012 

 

 

39.  gris 3,3 

40.  hrean 0,6 

41.  icre peste R34 1,5 

42.  Ketchup 0,6 

43.  lamaie 5,25 

44.  lapte 54,6 

45.  macaroane 7,2 

46.  maioneza 2,1 

47.  malai 12 

48.  mandarine compot 1,2 

49.  marar 2,4 

50.  margarina 1,65 

51.  masline 0,78 

52.  mazare verde conserva 2,7 

53.  mere 18 

54.  miez de nuca 0,3 

55.  morcov 35,52 

56.  morun 32,4 

57.  muschi de porc(cotlet porc fara os) 12,3 

58.  muschi de vita capete si varfuri 24,9 

59.  mustar 1,5 

60.  orez  16,2 

61.  orez salbatic 18 

62.  otet 1,68 

63.  oua 1249,8 

64.  paine alba 300 

65.  pasta tomate 24,6 

66.  pastarnac 15,12 

67.  patrunjel radacina 0,75 

68.  patrunjel verde 4,26 

69.  pesmet 9,66 

70.  piept de pui fara os 26,4 

71.  piept pui cu os 15 

72.  piper alb 0,018 

73.  piper boabe 0,03 

74.  piper macinat 3,3612 

75.  pui calit. I 51 
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76.  pulpa de vita 11,4 

77.  pulpe pui 13,5 

78.  rom 0,42 

79.  rosii 85,62 

80.  salata verde 4,8 

81.  sampanie(vin spumant) 1,8 

82.  sare  13,29 

83.  sare lamaie 0,192 

84.  scortisoara 0,042 

85.  sfecla rosie 12 

86.  sirop fructe 1,5 

87.  slanina 0,6 

88.  smantana 27,3 

89.  somon 63 

90.  sos brun  4,8 

91.  sos cocktail  4,2 

92.  sos remulad  3 

93.  sos salata alb 3,6 

94.  suc de rosii 1,8 

95.  sunca presata 5,1 

96.  supa legume 99,6 

97.  supa zarzavat 15,6 

98.  tarhon 0,54 

99.  telemea oaie 1,2 

100.  telina 7,92 

101.  telina radacina 4,05 

102.  ulei 47,55 

103.  ulei de masline 0,9 

104.  unt 22,35 

105.  untura 0,9 

106.  usturoi 1,62 

107.  varza alba 40,5 

108.  varza alba murata capatani 72 

109.  verdeata  8,55 

110.  vin alb superior regiune 8,1 

111.  visine compot 0,3 

112.  zahar 8,88 
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113.  zahar pudra 4,35 

114.  zahar vanilat 0,39 

115.  Vin rosu 0,750 l 56 

116.  Vin alb 0,750 l ( sec, demisec, 
dulce, demi dulce) 56 

117.  Sampanie 56 

118.  Lichior ( fructe, ciocolata, whisky, 
menta, curaqao minim 0.750 l) 2 sticle din fiecare 

 
5. Furnizarea de produse se va efectua in termen de maxim 7 de zile de la data emiterii comenzii. 
6. Specificaţii tehnice minime : Conform documentației pentru ofertanți. 
7. Ofertele alternative și cele parțiale: nu sunt acceptate 
8. Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitari  scrise adresate achizitorului la adresa de 
email info@fudmn.ro sau fudmn2006@gmail.com. 
9. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 28.03.2012 ora 10.00. 
10. Clarificări privind achiziția pot fi obţinute la următoarea adresă a achizitorului: –  Venus - Mangalia, Str. Nicolae 
Iorga nr. 38, Județul Constanța, Cod poștal: 905500 sau pot fi transmise în format electronic la adresele de e-mail: 
info@fudmn.ro și fudmn2006@gmail.com . 
11. Limba de redactare a ofertei: limba romana. 
12. Prețul va fi exprimat in RON, fara TVA./pret/1 buc, set, kg, gr, l, ml /total bucati sau total cantitate. 
13. Prețul ofertei este ferm în RON.  
14. NU se accepta actualizarea pretului contractului  
15. Valabilitatea ofertei:  minim 30 zile. 
16. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contrctului de furnizare “pretul cel mai scazut“, în condițiile în care 
oferta corespunde cerințelor de natură tehnică și cantitativă descrise în documentația pentru ofertanți. 
17. Adresa la care se depune oferta: la sediul achizitorului, Venus – Mangalia, Str. Nicolae Iorga nr. 38 Județul 
Constanța, Cod poștal: 905500 sau scanate la adresa de email info@fudmn.ro. 
18. Data limita pentru depunerea ofertei:30.03.2012, ora 10.00. 
19. Ora, data şi locul deschiderii și analizării ofertelor: 30.03.2012 ora 13.00 
20. Relații suplimentare la nr. de tel. 0751112444, Persoana de contact: Cristina Emilia Bodnăraș. 
21. Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau 
la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.  
22. Criterii de calificare privind situația personală a operatorilor economici care atrag după sine excluderea 
acestora din urmă: ofertantul se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art.180 sau 181 din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și alte situații definite în documentația de atribuire. 
23. Criterii de calificare privind situația economico-financiară, precum și capacitatea tehnică și profesională, a 
operatorilor economici și nivelul( nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităților minime impuse: conform documentației 
de atribuire. 
24. Legislatia aplicata: 
Instructiunea Nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 
2007 – 2013. 
25. Anuntul de publicitate/Invitatia de participare privind  atribuirea contractului de „Furnizare de alimente, băuturi 
și produse conexe” se regaseste  pe site-ul achizitorului www.fudmn.ro. 
 

                                                                                                              Cu mulţumiri, 
                                                                                                                          Manager de Proiect 
      Emil Bodnăraş 
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