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ANUNȚ DE ACHIZIŢIE DE SERVICII DE CATERING 

 pentru activitatea de formare și sensibilizare a cadrelor didactice din cadrul campaniei 

nondiscriminare - proiect VIP – PLUS  „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate 

în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020  

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomiţa achiziţionează servicii de 

catering pentru activitatea de formare și sensibilizare a cadrelor didactice din cadrul campaniei 

nondiscriminare - proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în 

serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, finanțat prin Programul 

,,Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-2021. 

Cod CPV:  55520000-1 „Servicii de catering” 

Descrierea serviciilor: servicii de catering pentru evenimentul - activitate de formare și 

sensibilizare a cadrelor didactice din cadrul campaniei nondiscriminare. 

Numărul total de porții: pentru 15 persoane, 4 zile (60 de porții) 

Data și locația evenimentului:  

30.05.2022 și 06.06.2022 la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița 

31.05.2022 și 07.06.2022 Școala Gimnazială Făcăeni 

Masa va fi la un standard cel puţin bun, în cantități suficiente pentru toți participanții, detaliile 

meniului fiind prezentate în caietul de sarcini atașat. 

 Valoarea estimată a contractului: 2857,14 lei fără tva. 

Servirea va fi făcută la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, respectiv Școala Gimnazială Făcăeni în 

spaţii aranjat adecvat. 

Criteriul de evaluare al ofertelor: prețul cel mai scăzut în condițiile respectării cerințelor impuse, 

clasamentul fiind stabilit în funcție de valorile ofertate fără tva. 

Ofertele vor fi transmise pe e-mail, la adresa: achizitii@dpcialomita.ro, până la data limită de 

24.05.2022, ora 14. Până la data menționată, operatorii economici vor posta serviciile și în catalogul 

electronic SEAP, cu denumirea reperului ,,servicii de catering pentru activitate cu cadre didactice în 

cadrul campaniei nondiscriminare – proiect Vip Plus“. 

Oferta trebuie să cuprindă: documente de calificare (formularele 1 si 2), certificat constatator 

emis de Oficiul National al  Registrului Comertului, ale carui informatii trebuie sa fie reale la data limită 

de depunere a ofertelor, declaraţie pe propria raspundere privind  respectarea reglementărilor în 

domeniul mediului, social si al relatiilor de muncă (formular 4), propunerea financiară cuprinzând 

formularul de oferta (formularul 3) și propunerea tehnică. 

Ofertanţii pot solicita clarificări la adresa de email achizitii@dpcialomita.ro, data limită de 

răspuns la solicitările de clarificări fiind 20.05.2022.  

 

 

Director General, 

Prof. Paul Marcu 


