Nr. înreg.: DE 430524/09.11.2021
Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti cu sediul în București, Șos. București –
Ploiești nr. 7, sector 1, instituție publică, cu personalitate juridică, publică prezentul
ANUNȚ
privind demararea procedurii de închiriere spațiu de depozitare arhivă și magazie CASMB
Obiectul contractului: servicii de închiriere unui spaţiu de depozitare arhivă și magazie
necesare pentru desfăşurarea activităţii CASMB conform cerințelor din caietul de sarcini.
CASMB, instituție publică, dorește închirierea unui spațiu de depozitare arhivă și magazie CASMB.
destinat depozitării documentelor si obiectelor Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti.
Achiziția spațiului se face prin atribuire directă, conform normelor procedurale interne privind
atribuirea Acordului Cadru si al contractului subsecvent de închiriere spațiu, destinat depozitării
documentelor si obiectelor CASMB, servicii depozitare arhivă si obiecte prin proceduri proprii
CASMB pentru achizițiile exceptate de la aplicarea legii nr.98/2016.
Sursa de finanțare: Buget de Stat-FNUASS
Criteriul de atribuire – ”raport calitate-preț”, în condițiile respectării integrale a cerinţelor
specificaţiilor tehnice minimale obligatorii din Caietul de Sarcini (în situația în care 2 sau mai multe
oferte sunt identice din punct de vedere financiar, se va proceda la o nouă reofertare numai pentru
ofertele identice și situate pe primul loc).
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile
Durata contractului: Autoritatea contractantă va încheia un Acord Cadru cu o perioadă totală
de 4 ani si a unui prim contract subsecvent, condiţionat de creditele bugetare alocate, cu incepere de la
03.12.2021.
Descriere minimă:
- Spațiul de depozitare să aibe cel mult 3.000 m2 cu minim 4,5 m înălțime, depozit care poate fi format
din mai multe spații de depozitare, situat în București sau pe o rază de maxim 25 de km în jurul
Municipiului București, calculată de la sediul central al CASMB;
- Spațiul de depozitare al documentelor trebuie să se poată aviza/autoriza de către Arhivele Naționale
pentru activitatea de depozitare documente;
- Spațiul să se poată autoriza din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor ( Aviz ISU), dacă
este cazul;
- Imobilul în care se va asigura spațiul de depozitare trebuie să fie ușor accesibil și să aibă asigurate căi
de evacuare în caz de necesitate;

- Ventilarea spațiilor se poate face atât natural, cât și artificial, pentru menținerea permanentă în limita
parametrilor, a temperaturii și umidității relative conform normelor în vigoare;
- Spațiul de depozitare să aibă de jur împrejur un perimetru care să permită parcarea și accesul auto
precum și manevrarea paleților cu cutii de documente, bunuri și obiecte;
- Clădirea va dispune de cel puțin două căi de evacuare;
- Este interzisă traversarea depozitului de trasee de alimentare cu gaze naturale;
- Cutiile cu documente se vor depozita pe rafturi realizate din materiale necombustibile;
- Amplasarea rafturilor trebuie să respecte prevederile Instrucțiunilor privind activitatea de arhivă la
creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi
nr.217/1996 și să permită depozitarea cutiilor pe doua-trei nivele;
- Spațiul trebuie să poată fi prevăzut cu rafturi modulare pe întreaga înălțime și să permită dotarea cu o liză
electrică de capacitate minimă 1,2 tone în vederea ridicării paleților cu cutii la înălțime.
Descrierea detaliată se regăsește în caietul de sarcini.

Ofertanții vor depune oferte care să conțină următoarele informații:
- Adresa exactă a imobilului;
- Planul spațiului (copie xerox);
- Suprafața utilă;
-Existența/inexistența compartimentărilor și amenajărilor interioare, a mobilierului sau altor
echipamente;
- Gradul de finisare a spațiului;
- Descrierea utilităților asigurate (apă, AC, încălzire, cablaje, etc.);
- Perioada minimă de închiriere, exprimată în luni;
- Data de la care poate fi pus la dispoziție spațiul;
- Prețul de închiriere/lună în RON, cu și fără TVA.
Alte precizări:
Adresa la care se transmit ofertele (documente semnate electronic):
e-mail: bap@casmb.ro, până la data de 19.11. 2021.
Termenul limită de transmitere a ofertelor 19.11. 2021.
Limba în care se redactează oferta: Limba română.
Informații suplimentare/clarificări se pot solicita la adresa de e-mail: bap@casmb.ro
Notă GDPR: Atât CASMB, în calitate de autoritate contractantă, cât și operatorii economici care
depun ofertă vor respecta dispozițiile legale care reglementează protecția datelor cu caracter personal,
inclusiv Regulamentul General.
Datele cu caracter personal vor fi utilizate și prelucrate exclusiv în scopul atribuirii și derulării
Acordului Cadrul și al contractelor subsecvente.
Prin depunerea ofertelor operatorii economici recunosc dreptul autorității contractante de a prelucra
datele cu caracter personal incluse în ofertă, în scopul sus menționat.
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