
 

 

D.G.A.S.P.C Ialomița 

Nr. 14186/07.07.2022 

ANUNŢ 

privind  achiziţia de servicii de organizare tabere, în cadrul proiectului  

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 Ialomița derulează în calitate de promotor, în 

perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, proiectul VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate 

în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020, derulat prin Programul “Dezvoltarea 

locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, 

Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente. 

Proiectul este derulat în parteneriat cu 3 instituții publice – D.G.A.S.P.C. Arad (P1), D.G.A.S.P.C. Buzău 

(P2), respectiv D.G.A.S.P.C. Mureș (P3) și un ONG – Asociația CRIPS (P4).  

Pentru desfășurarea activităților cu beneficiarii copii ai centrelor de zi implicate în proiect din județul 

Ialomița, se achiziționează servicii de organizare tabere. 

 Cod CPV 55243000-5 Servicii de tabere de copii (Rev.2) 

Descrierea achiziției ce face obiectul prezentului anunț:  

a. Lot 1 Servicii de organizare tabără interjudețeană – pentru 64 de participanți 

valoare estimata: 79.801,9 lei fără tva (la care se adaugă tva 5%) 
b. Lot 2 Servicii de organizare tabără pentru copii din județul Ialomița – pentru 54 de participanți 

valoare estimată: 61.665,71 lei fără tva (la care se adaugă tva 5%) 

Sursa de finanţare: Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 

Termenul de valabilitate al ofertei: minim 60 de zile 

Data și ora deschiderii ofertelor: 18.07.2022, ora 9.00. 

     Criteriul de atribuire va fi „preţul cel mai scăzut” pe fiecare lot în parte, în condițiile respectării cerințelor 

impuse. 

Oferta trebuie să cuprindă: documente de calificare și selecție (formularele 1, 2, 4, certificat constatator emis 

de Oficiul National al  Registrului Comertului, certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire 

la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul de stat și la bugetele locale, caziere judiciare),  formular 

3 de ofertă financiară, formular 5 de propunere tehnică (inclusiv documentele anexe specificate în caietul 

de sarcini). 



 

 

Până la data de 18.07.2022,ora 9.00, operatorii economici interesaţi vor transmite ofertele și documentele 

aferente, în plic închis, la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, str. Ct. Dobrogeanu-Gherea, nr. 1, Slobozia, jud. Ialomița, 

cu mențiunile: ,, a nu se deschide până la data 18.07.2022,ora 9.00” și ,,proiect Vip Plus PN1020”. 

Solicitările de clarificări pot fi transmise la adresa de email achizitii@dpcialomita.ro, până la data limită de 

13.07.2022.  

 

 

Director General, 

Prof. Paul Marcu 
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