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ANUNŢ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziţia de „Furnizare ustensile de bucatărie, veselă de masă si alte produse conexe” în cadrul proiectului:
„Calificări europene pentru centrele turistice din România”- ID 57743
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 ustensile de bucatărie, veselă de masă si alte produse conexe” ,
COD CPV : 39221100-8 Ustensile de bucătărie, 39221200-9 Veselă de masă, 39222200-6 Tăvi pentru alimente,
39223000-1 Linguri, furculiţe, 39241120-0 Cuţite de bucătărie, CA05-5 Inoxidabil, 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 20072013, 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.
1.
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”.
2.
Obiectul contractului de furnizare: Denumire contract„Furnizare ustensile de bucatărie, veselă de masă si
alte produse conexe” , COD CPV : 39221100-8 Ustensile de bucătărie, 39221200-9 Veselă de masă, 39222200-6
Tăvi pentru alimente, 39223000-1 Linguri, furculiţe, 39241120-0 Cuţite de bucătărie, CA05-5 Inoxidabil
3.
Obiectul contractului priveşte furnizarea de ustensile de bucatărie, veselă de masă si alte 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:
Denumire produs
Tell set minim 3 bucati /set diverse marimi
Cutite profesionale , material inoxidabil set min 5 buc

Cantitate nr. Bucati sau seturi
4
8

Pahare vin rosu cu picior, sticla, set minim 6 bucati per set

18

Pahare vin alb cu picior , sticla, set minim 6 bucati per set

18
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Pahare set 12 pers ( pahare diverse marimi)
Set farfurii 12 pers complete, albe,( farfurie intinsa, farfurie antreu, farfurie
ciorba,castron,)

6

18

Set sutensile gratar 6 piese, inox, inoxidabile, cozi lungi

4

Set ustensile bucatarie 6 piese
1x polonic
1x furculita pentru friptura
1x spatula cu crestaturi
1x lingura servit paste
1x zdrobitor de cartofi
1x paleta pentru spuma

4

Presa de usturoi, material inoxidabil

8

Desfacator conserve, profesional, material inoxidabil

8

Manusa bucatarie 2 buc/set( mana dreapta si mana stanga)

30

Tirbuson, material inoxidabil, manual, pentru sticle de vin si sticle cu dop de
metal

18

Desfacator sticle

18

Frapiera

18

Suport servetele inox

60

Paleta pentru servit prajitura, material inoxidabil

9

Decojitor legume cu lama de inox, maner cu protectie, curatare pe orizontala

14

Solnite cu suport de scobitori

30

Oliviera inox cu sticla ( sare , piper, ulei, otet, scobitori)

14

Tocator culoare maron

8

Tocator culoare albastra

8

Tocator culoare verde

8

Tocator culoare galben

8

Tocator culoare rosie

8

Tocator set 3 bucati ( dimenisuni diferite) culoare alb

8
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Ciocan batut carnea, material inoxidabil

8

Satir pentru oase, material inoxidabil

4

Scrumiere metal inoxidabil

30

Strecuratoare diferite marimi - set 3 buc

6

Pasoar legume, material inoxidabil

8

Aparat scos samburi

8

Sita de cernut

8

Spaclu diverse marimi - 3 buc / set

8

Tigai profesionale cu teflon set 3 tigai, diverse marimi

8

Tigai profesionale inox, diferite marimi, set 3 tigai

8

Rasnita mecanica

8

Shaker inox

8

Cleste zahar – material inoxidabil

8

Cleste gheata – material inoxidabil

30

Lingurite - cu coada lunga set minim 6 bucati, inox

8

Lingurite ceai inox minim 6 buc /set

8

Lingurite inghetata minim 6 buc / set inox

8

Recipiente pentru alimente set minim 3 cutii/set, ermetice

8

Tăvi set minim 3 buc/set diverse marimi inox

8

Grătare de scurgere vesela

6

Suport de vase si pahare, inox

8

Farfurii pizza, set minim 6 bucati

36

Farfurioare prajituri, set minim 6 bucati

36

Castroane salate sticla, 12 bucati cu dimensiunea/diametrul 105mm, 12 bucati
cu dimensiunea/diametrul 75mm, 12 bucati cu dimensiunea/diametrul 140mm

36

Carafe 15 bucati 500ml si 15 buc 1000ml

30
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Tăvi transport pentru alimente/pahare/servit/antiderapanta

30

Tavi transport alimente la cald cu capac

30

Set tacamuri minim 12 pers/ furculita,lingura, cutit, lingurite, inox, inoxidabile

8

Cuţite universale - legume, fructe, etc

8

Cutit taiat carnea

4

Phare coktail cu picior set minim 6 pahare /set

30

Pahare coktail fara picior set minim 6 pahare /set

30

Cesti ceai/cafea din sticla cu toarta din metal set minim 6 bucati /set

30

Cesti ceai – cafea, albe, set minim 6 bucati/set

30

Pubele inox tutun

2

4.
Furnizarea de produse se va efectua in termen de maxim 7 de zile de la data emiterii comenzii.
5.
Specificaţii tehnice minime : Conform documentației pentru ofertanți.
6.
Ofertele alternative și cele parțiale: nu sunt acceptate
7.
Documenţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitari scrise adresate achizitorului la adresa de
email info@fudmn.ro sau fudmn2006@gmail.com.
8.
Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 29.03.2012 ora 10.00.
9.
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 .
10.
Limba de redactare a ofertei: limba romana.
11.
Prețul va fi exprimat in RON, fara TVA./pret/1 buc sau set /total bucati sau total seturi.
12.
Prețul ofertei este ferm în RON.
13.
Valoarea maxima a contractului este de 50.000 de lei.
14.
NU se accepta actualizarea pretului contractului
15.
Valabilitatea ofertei: minim 30 zile.
16.
Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare “prețul cel mai scăzut“, 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:06.04.2012, ora 10.00.
19.
Ora, data şi locul deschiderii și analizării ofertelor: 06.04.2012 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.
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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.
Copie Certificat constatator emis de ORC din care să rezulte obiectul de activitate.
24.
Legislatia aplicata:
Instructiunea Nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin
POSDRU 2007 – 2013.
Alte informatii privind atribuirea contractului de „Furnizare ustensile de bucatărie, veselă de masă si alte produse
conexe”se regasesc pe site-ul achizitorului www.fudmn.ro.
25.
Anuntul de publicitate/Invitatia de participare privind atribuirea contractului de „Furnizare ustensile de
bucatărie, veselă de masă si alte produse conexe” se regaseste pe site-ul achizitorului www.fudmn.ro.
Cu mulţumiri,
Manager de Proiect
Dr. Ec. Emil Bodnăraş

