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ANUNȚ

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAȘI achiziționează servicii de
elaborare studiu de fezabilitate pentru construirea unui corp administrativ nou cu
funcțiunea de birouri prin demolarea unui corp de clădire anexă existent.
În acest sens, invităm pe cei interesați să depună oferte ținând cont de următoarele
aspecte:
- denumirea achiziției: Studiu de fezabilitate – Construire corp administrativ nou cu
funcțiunea de birouri prin demolare corp clădire C2, împrejmuire teren
- cod clasificare CPV: 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanță,
analize
- modalitatea de atribuire a contractului: achiziție directă
- sursa de finanțare: bugetul FNUASS
- perioada contractuală 07.12.2018 – 21.12.2018
- legislația aplicată: H.G. nr. 907/ 2016, Legea nr. 422/2001, Legea nr. 10/1995,
Legea nr. 50/1991, OUG 195/2005, Legea nr. 265/2006, Hotărîrea nr. 766/1997,
reglementările tehnice românești și europene în vigoare (standarde, normative, ghiduri
etc.)
- obiectivul/locația pentru care se intenționează achiziționarea serviciilor de
elaborare a studiului de fezabilitate: Corp clădire C2 - Iași, str. Gheorghe Asachi nr. 18
- Condițiile de redactare a studiului de fezabilitate : se va respecta conținutul
cadru reglementat de H.G. nr. 907/ 2016 precum și nota conceptuală și tema de
proiectare care pot fi solicitate de la sediul CAS Iași (Comp. Logistică și patrimoniu –
persoană de contact – Adrian URSACHI)
- nu se solicită garanție de participare
- oferta va conține minimum următoarele documente:

o

copie a certificatului de înregistrare a societății/PFA la Oficiul Registrului
Comerțului

o

lista principalilor clienți pentru care societatea a prestat servicii similare în
ultimii 3 ani

o

oferta financiară care va cuprinde prețul ofertat, exprimat în lei fără TVA,
pentru toate operațiunile întreprinse și materialele întocmite având drept
scop întocmirea studiului de fezabilitate

o

descrierea elementelor componente ale documentației care va fi predată
beneficiarului precum și termenul de elaborare și livrare a acesteia

o

se va menționa dacă societatea este/nu este plătitoare de TVA

o

se va menționa dacă societatea este înscrisă în sistemul Electronic de
Achiziții Publice - SICAP

Ofertele vor fi depuse la registratura CAS Iaşi din str. Gheorghe Asachi nr. 18
sau scanate pe e-mailul secretariat@cjasis.ro până la data de 06.12.2018, ora 16.00.
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