
ANUNȚ DE ATRIBUIRE PROCEDURĂ PROPRIE 

CONTRACT DE  SERVICII   DE  CATERING 

pentru  CENTRUL EDUCAȚIONAL RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI  

în cadrul  Proiectului ”FAMILIE  FARA  FRONTIERE”, 

cod SMIS 137429,  finanțat prin Programul  Operațional  

Capital Uman 2014-2020  

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA 

 

I.1) Denumire si adrese 

COMUNA RADUCANENI 

Cod de identificare fiscala: 4540356; Adresa: Strada: Principala, nr. FN; Localitatea: 

Raducaneni; Cod NUTS: RO213 Iasi; Cod postal: 

707400; Tara: Romania; Persoana de contact: VIOREL ILIE; Telefon: +40 0232292438; Fax: 

+40 0232292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com; Adresa internet: (URL) 

www.comunaraducaneni.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.elicitatie. 

ro; 

I.2) Achizitie comuna 

Contractul implica o achizitie comuna: Nu 

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu 

I.4) Tipul autoritii contractante 

Agentie/birou regional sau local 

I.5) Activitate principala 

Servicii generale ale administratiilor publice 

Sectiunea II: Obiect 

 

Sectiunea II.1 Obiectul achizitie 

II.1.1) Titlu Contract de servicii de catering pentru Centrul Educațional Răducăneni, Județul 

Iași în cadrul Proiectului “Familia fără frontiere”, cod SMIS 137429, finan’at prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020 

Numar referinta: 4540356_2021_1 

II.1.2) Cod CPV principal 

55520000-1 - Servicii de catering   

II.1.3) Tipul contractului 

Servicii 



II.1.4) Descrierea succinta 

Una dintre componentele activității proiectului „Familie fără frontiere”, cod SMIS 137429 

este Activitatea: „Activități de sprijin pentru stimularea participării copiilor și familiilor la 

procesul de educație formală și non-formală în cadrul școlii și a proiectului”, respectiv 

subactivitate 2.1 „Activități de suport pentru stimularea participării la servicii educaționale„ și 

constă în livrarea la Centrul Educațional din Comuna Răducăneni, aflat în incinta Grădiniței 

cu Program Normal Răducăneni, Județul Iași a unei mese calde pentru 50 (cincizeci) de copii, 

de luni până joi, pe o perioadă de 23 (douăzeci și trei) de luni, respectiv 400 de (patru sute) 

zile. Meniul va fi compus din: Felul principal: grătar, friptură, gulașuri, sarmale + garnituri 

și/sau salate – minim 300 grame, din care minim 100 grame carne, minim 140 grame 

garnitură și minim 60 grame de salată. Fiecare fel principal va fi însoțit de pâine/chiflă de 

minim 20 grame. Desert: prăjitură cu gem/iaurt sau tartă cu fructe (minim 50 grame) sau 

fructe de sezon: măr, pară, banană etc. (minim 100 grame). 

 

II.1.6) Informatii privind loturile 

Contractul este împartit în loturi: Nu 

II.1.7) Valoarea totala a achizitiei 

Valoare: 169.800 

Moneda: RON 

Sectiunea II.2 Descriere 

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentare 

Cod CPV principal: 55520000-1 - Servicii de catering  (Rev.2) 

Cod CPV suplimentar: - 

II.2.3) Locul de executare 

Cod NUTS: RO21 Nord-Est 

Locul principal de executare: 

loc. Raducaneni, comuna Raducaneni, judetul iasiloc. Raducaneni, comuna Raducaneni, 

judetul iasi 

II.2.4) Descrierea achizitiei publice 

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si 

cerintele) 

Prestatorul va asigura servicii de catering, respectiv pregătirea, prepararea şi livrarea 

meniului pentru cei 50 de beneficiari ai Centrului Educațional Răducăneni, Județul Iași , 

conform comenzilor transmise de catre beneficiar, la orele stabilite de către acesta,  în  

conformitate cu prevederile  caietului de  sarcini. 

Prestatorul va  prepara, pregăti  și  livra  începând cu data de 17.01.2022 și până pe 

data de 17.12.2023, în zilele de luni până joi,   următorul meniu: : 



Felul principal: grătar, friptură, gulașuri, sarmale + garnituri și/sau salate – minim 300 

grame, din care: minim 100 grame carne, minim 140 grame garnitură și minim 60 grame de 

salată. Fiecare fel principal va fi însoțit de pâine/chiflă de minim 20 grame. 

Desert: prăjitură cu gem/iaurt sau tartă cu fructe (minim 50 grame) sau fructe de sezon: 

mere, pere, banane etc. (minim 100 grame). 

 

Sectiunea IV: Procedura 

 

IV.1.1) Tipul procedurii 

Procedura prorie – Anexa 2 

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii 

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica 

Se va organiza o licitatie electronica: Nu 

IV.1.8) Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP) 

Achizitia intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice: Nu 

 

 Sectiunea V: Atribuirea contractului 

 

Se atribuie un contract/un lot: Da 

Contract DE  SERVICII   DE  CATERING pentru  CENTRUL EDUCAȚIONAL 

RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI în cadrul  Proiectului ”FAMILIE  FARA  FRONTIERE”, 

cod SMIS 137429,  finanțat prin Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

V.2.1) Numarul si data incheierii contractului 

59/AP / 17.01.2022 

V.2.2) Informatii privind ofertele 

Numarul de oferte primite: 3 

Numarul de oferte primite de la IMM-uri: 3 

Numarul de oferte primite de la ofertanti din alte state membre ale UE: 0 

Numarul de oferte primite de la ofertanti din state care nu sunt membre ale UE: 0 

Numarul de oferte primite prin mijloace electronice: 0 

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: Nu 

V.2.3) Numele si adresa contractantului 

SC DIPLO CARE SRL 

Cod de identificare fiscala: 40307757; Adresa: Șoseaua Bucium Nr. 75 E, et. 1, Județul Iași;  

postal: 70615; Tara: Romania; Telefon: +40 747872902; Fax: -E-mail: diplocare@gmail.com; 

Adresa internet: (URL) -Contractul este un IMM Da 



V.2.4) Informatii privind valoarea contractului/lotului 

Valoarea totala estimata initiala a contractului/lotului: 477915,33 

Valoarea totala a contractului/lotului: 169.800 Moneda: RON 

V.2.5) Informatii privind subcontractarea 

Este probabil sa se recurga la subcontractarea contractului: Nu 

 

Sectiunea VI: Informatii complementare 

VI.3) Informatii suplimentare Formalități ce trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la 

procedura:Adresa la care se depun ofertele este Comuna Răducăneni Județul Iași, sediu: Sat 

Răducăneni, Str. Principală, FN, Comuna Răducăneni.Data limită de depunere a ofertelor: 

21.12.2021, ora 15:00. Solicitările de clarificări pot fi trimise prin e-mail la adresa 

primariaraducaneni@yahoo.com.Data limită de solicitare clarificări: 16.12.2021, ora 15:00. 

Data limită de răspuns la clarificări: 17.12.2021, ora 15:00. Limba de redactare a ofertei: 

limba română. Pentru persoanele fizice/juridice străine, documentele de calificare solicitate 

care nu sunt redactate în limba romana, vor fi prezentate în traducere în limba română, 

legalizată. În cazul existenței unor discordanțe în ceea ce privește oferta depusă, între limba 

utilizată a ofertantului și cea tradusă în limba română, va preleva cea în limba 

română.Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data depunerii.Numar de exemplare: 1 

(un) exmplar ORIGINAL Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al propunerii financiare, 

al propunerii tehnice și al documentelor de calificare (formularele atașate) în ORIGINAL, în 

plic sigilat, netransparent. Plicul va fii însoțit de o Scrisoare de înaintare (Formular 10), care 

se va prezenta separat, în afara plicului, Împuternicire ( Formular 8), dacă este cazul, și Copie 

după CI/BI pentru persoana împuternicita, dacă este cazul.Plicul trebuie sa fie marcat cu 

adresa autorității contractante și să aibă menționat „A nu se deschide înainte de data de 

21.12.2021, ora 15:00” Oferte întârziate - Oferta care este depusă/transmisă la altă adresă a 

beneficiarului decât cea stabilită în anuntul de participare ori este primită de către beneficiar 

după expirarea datei limită pentru depunere, în acest caz se returnează nedeschisă. 

 

VI.4) Proceduri de contestare 

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitatea: Bucuresti; Cod postal: 030084; Tara: 

Romania; Telefon: +40 213104641; Fax: 

+40 213104642 / +40 218900745; E-mail: office@cnsc.ro; Adresa internet: (URL) 

http://www.cnsc.ro; 

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere 

- 

VI.4.3) Procedura de contestare 

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: 

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate 

potrivit Legii nr. 101/2016. 

Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016 

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare 



Comuna Raducaneni- Compartimentul Achizitii Publice 

Adresa: sar Raducaneni. comuna Raducaneni, judetul Iasi; Localitatea: Raducaneni; Cod 

postal: 707400; Tara: Romania; Telefon: 

+40 0232292438; Fax: +40 0232292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com; Adresa 

internet: (URL) www.comunaraducaneni.ro; 


