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ANUNŢ 

privind  achiziţia de pachete cu alimente 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 – 31.03.2023, 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 campaniilor de conştientizare şi nondiscriminare defășurate în cadrul proiectului în 

judetul Ialomița, se achiziționează prin catalogul electronic SEAP, pachete cu alimente, pe bază de contract de 

furnizare și comenzi. 

 Cod cpv: 15800000-6 Diverse produse alimentare (Rev.2) 
 Descrierea achizițiilor ce fac obiectul prezentului anunț: pachete de produse ambalate individual, cu 

următorul conținut minim fiecare:  

− cașcaval felii 500g, grăsime minim 40% (2 pachete) 

− orez bob rotund la 1 kg (2 pachete) 

− fasole albă bob mare la 1kg (2 pachete) 

− cereale extrudate cu ciocolată, vitamine, minerale 500g (2 pachete) 

− miez de nucă la 500g în vid (2 pachete) 

− gem prune la 370g (2 pachete) 

− dulceață de vișine/căpșuni la 230g (2 borcane) 

− pasta tomate la 314g 28% substanță uscată (2 borcane) 

− miere de albine (polifloră) 900g (2 borcane) 

− smochine uscate la 250g (2 pachete) 

− curmale uscate fără sâmburi la 250 g (2 pachete) 

− conserva ton bucăți la 160g (2 bucăți) 

− pate la 200gr. minim 20% ficat, cu cheiță (2 bucăți) 

− conservă cu cheiță peste file macrou în sos tomat la 175gr/min 88 g net (2 bucăți) 



 

 

 

Cantitate: 190 de pachete 

Durata contractului: 1 lună 

Condiţii referitoare la achiziție: 3 livrări în 3 locații diferite din municipiul Slobozia și comuna Făcăeni, 

cu un termen de livrare de 2 zile de la data comenzii și termen de plată de 30 zile de la recepția produselor. 
Valoarea totală estimată fără TVA: 79450 lei 
Sursa de finanţare: Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 

Termenul de valabilitate al ofertei: minim 30 de zile 

 Criteriul de atribuire va fi „preţul cel mai scăzut”, în condițiile respectării cerințelor descrise. 

Până la data de 09.03.2023, ora 14.00, operatorii economici interesaţi vor înscrie produsele solicitate în 

catalogul electronic din SEAP, cu denumirea reperului ,,pachet alimente – proiect Vip Plus”, descrierea pachetului 

de produse, inclusiv denumirea comercială și prețurile unitare pentru fiecare produs. Formularele atașate prezentului 

anunț, precum și eventualele  solicitări de clarificări vor fi transmise la adresa de email: achizitii@dpcialomita.ro, 

până la termenul limită specificat. 

 

  

 

Director General, 
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