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ANUNȚ 
 

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE IAȘI intenționează să achiziționeze 
servicii de analiză de risc la securitate fizică în scopul întocmirii/actualizării 
planurilor de pază pentru obectivele aflate în administrarea instituției. 

În acest sens, invităm pe cei interesați să depună oferte ținând cont de 
următoarele aspecte: 

- denumirea achiziției: Servicii de analiză de risc la securitate fizică 

- cod clasificare CPV: 79700000-1 – Servicii de investigație și de siguranță 

- modalitatea de atribuire a contractului: achiziție directă 

- sursa de finanțare: bugetul FNUASS 

- perioada contractuală 01.08.2018 – 31.08.2018 

- legislația aplicată: Legea nr. 333/2003, H.G. nr. 301/2012, Instrucțiuni M.A.I. 
NR.9/2013 

- obiectivele/locațiile pentru care se intenționează achiziționarea serviciilor de 
analiză de risc la securitate fizică sunt: 

Clădire sediu principal situată în Iași, str. Gheorghe Asachi nr. 18  

și 

Clădire cu destinație depozitare arhivă situată în Iași, B-dul Poitiers nr. 6 

- 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 dovada înscrierii în Registrul național al evalutorilor de risc la 
securitatea fizică (R.N.E.R.S.F.) pentru persoana/persoanele care vor 
asigura derularea contractului 



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  

o descrierea elementelor componenete ale documentației care va fi livrată 
beneficiarului 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 31.07.2018, ora 16.00. 
 
 
 
 

Preşedinte Director General 
Gheorghe Radu ȚIBICHI 


