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CAIET DE SARCINI
pentru
servicii de reparare si intretinere a centralelor termice
Cap. I Date generale
Autoritatea contractantă Casa Judeţeană de Pensii Iași, cu sediul în Iași, jud. Iași,
str. Anastasie Panu, nr. 17-19, bl. Ghica Vodă, sc. 2A-2B, cod fiscal 13590868, tel.
+40232218540, fax +40232410092, adresa de e-mail cjp.iasi@cnpp.ro, adresa de internet
www.cjpiasi.ro intenţionează, în baza prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile publice, să achiziţioneze prin cumpărare directă din Catalogul de
produse/servicii/lucrări SEAP, servicii de reparare și întreţinere a centralelor termice –
cod CPV 45259300-0.
Cap. II Obiectul contractului
Obiectul contractului constă în servicii de verificare, de revizie și emiterea
autorizaţiei de funcţionare cu valabilitate 2 ani a centralelor termice aparţinând Casei
Judeţene de Pensii Iași.
Centralele termice pentru care se solicită serviciile mai sus menţionate sunt
următoarele:
- În Iași, str. Anastasie Panu, nr. 17-19, bl. Ghica Vodă, sc. 2A-2B:
•

Centrală termică Junkers 24-30kw – 6 bucăţi

•

Centrală termică Viessmann 24-30kw – 1 bucată
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•

Centrală termică Saunier Duval 35kw – 1 bucată

- În Iași, bd. Chimiei, nr. 12
•

Centrală termică Hermann – 1 bucată

Cap. IV Durata contractului
Perioada de prestare a serviciilor va fi de 7 zile lucrătoare de la data finalizării achiziţiei
directe din Catalogul de produse/servicii/lucrări din SICAP.
Cap. V Modul de prezentare a ofertei
Operatorii economici interesaţi să depună oferta pot accesa anunţul publicitar și caietul
de sarcini pentru această achiziţie de pe site-ul autorităţii contractante www.cjpiasi.ro,
secţiunea Informaţii de interes public – Achiziţii publice – 2019 – Achiziţie servicii pentru centrale
termice.
Operatorii economici interesaţi vor întocmi propunerea tehnică și propunerea financiară
cu respectarea cerinţelor din caietul de sarcini.
În oferta financiară se va indica preţul total fără TVA al serviciilor prestate.
Operatorii economici interesaţi au obligaţia de a publica în Catalogul de
produse/servicii/lucrări disponibil în SEAP caracteristicile principale, în conformitate cu cerinţele
din caietul de sarcini și preţul total fără TVA al serviciilor prestate.
Perioada de valabilitate a ofertei pe care operatorul economic interesat o va menţiona în
propunerea financiară este de 90 de zile.
Cap. VI Informaţii suplimentare
Pentru serviciile prestate se va întocmi factură de prestări servicii.
Termenul de plată al facturii va fi de 30 (treizeci) de zile de la data înregistrării la instituţia
noastră. Plata se va efectua în cont deschis la Trezorerie aparţinând operatorului economic.
Limba de redactare a ofertei va fi limba română.
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