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ANUNȚ ATRIBUIRE  

PROCEDURĂ PROPRIE PRESTĂRI SERVICII DE CATERING 

 

 

1. Denumirea, adresa si datele de contact ale achizitorului: FUNDAȚIA CĂMINUL PHILLIP, cu sediul în 

București, Str. Tunsu Petre, nr. 9, Sector 5, tel: 021 456 1470, e-mail: phillipfoundation@yahoo.com 

2. Categoria, descrierea produselor ce urmeaza a fi livrate: Achizitionare de servicii, prestarea 

serviciilor de catering în cadrul proiectul „Creșterea calității vieții vârstnicilor din București și 

promovarea îmbătrânirii active prin furnizarea de servicii sociale”, Cod SMIS proiect: 127202, 

conform Caietului de sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire. 

3. Data atriburirii contractului: 14.11.2019 

4. Procedura aplicata: Procedură proprie, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție publică. 

Procedura proprie se aplică având în vedere faptul că serviciile achiziționate sunt cuprinse în 

Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fapt ce atrage aplicarea prevederilor 

art. 68 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, iar contractul de achiziție are o valoarea estimată fără 

TVA mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și mai mare decât 

pragul prevazut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, respectiv intervalul de la 135.519 lei până la 

3.376.500 lei . Procedura proprie se va desfășura conform Procedurii proprii de achiziții aprobate 

prin Hotărârea Comitetului Fundației Căminul Phillip nr. 11/15.05.2019 (publicată pe site-ul propriu 

www.caminul-phillip.ro ). 

5. SURSA DE FINANTARE: Proiectul „Creșterea calității vieții vârstnicilor din București și promovarea 

îmbătrânirii active prin furnizarea de servicii sociale”, cod SMIS proiect: 127202, în calitate de 

Beneficiar, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziune socială și combaterea sărăciei POCU/437/4/4/Reducerea 

numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ 
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medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala adecvate nevoilor specifice în vederea 

integrarii socio-profesionale. 

6. Numar de oferte primite : 3 (trei) 

7. Numele Și adresa ofertantului castigator: S.C. COLOSSEUM RISTORANTE S.R.L., cu sediul în Calea 

Victoriei, nr. 48-50, sector 1, București, cont bancar RO92 BRDE 410SV02236734100, deschis la 

BRD Academiei, J40/14818/02.12.2013, C.U.I. 32538769 

8. Valoarea la care a fost atribuit contractul: 794.000 lei (fără TVA) 

9. Data publicarii anunțului de participare: 14.11.2019 (anunț pe site-ul www.caminul-phillip.ro ) 

10. Numarul si data contractului care a facut obiectului procedurii proprie: 22/14.11.2019 

 

 

Președinte 

 Fundația Căminul Phillip   

Ovidiu Filipescu - Președinte 
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