În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), cu
sediul în Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3 solicită oferta dvs. pentru servicii de
consultanţă (coduri CPV: 66518100-5, 79418000-7), constând în acordarea de asistenţă pe
parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de servicii de asigurări.
I. Obiectul contractului de servicii
Serviciile de asistenţă vor consta în:
1. participarea la procedura de atribuire organizată de către ANCOM, în calitate de expert
extern în conformitate cu prevederile art. 73 din H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, în vederea selectării unei societăţi de asigurare pentru contractarea
serviciilor de asigurare a clădirilor, construcţiilor, bunurilor, echipamentelor electronice şi
pentru prestarea de servicii de asigurare CASCO a autovehiculelor din patrimoniul ANCOM
(192 buc.), în condiţii financiare şi de acoperire a riscurilor cât mai avantajoase pentru
ANCOM. În acest sens, va întocmi caietul de sarcini din cadrul documentaţiei de atribuire,
va participa la şedinţa de deschidere a ofertelor, la analizarea şi verificarea documentelor
de calificare, a propunerilor tehnice şi financiare, întocmind rapoarte de specialitate pentru
a facilita comisiilor de evaluare adoptarea deciziilor în procesul de stabilire a ofertelor cele
mai avantajoase pentru ANCOM;
ANCOM va organiza o procedură de licitatie deschisă conform O.U.G. nr. 34/2006, pentru
contractarea serviciilor de asigurare pentru toate clădirile, construcţiile şi echipamentele
electronice și servicii de asigurare CASCO a autovehiculelor prevăzute la acest punct.
2. acordarea de asistenţă de specialitate la încheierea contractului de servicii de asigurare şi a
poliţelor de asigurare cu ofertantul selectat pentru tipul de asigurări menţionate la pct. I.1;
3. participarea, acordarea de asistenţă şi reprezentarea ANCOM în cazul contractării de către
ANCOM a serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse
prin accidente de vehicule - RCA;
4. efectuarea unui studiu în vederea estimării valorii viitorului contract de servicii de asigurare
(pentru anul 2016), studiu care să cuprindă cel puțin următoarele linii de asigurare:
-

asigurări de bunuri – clădiri și conținut clădiri;
echipamente electronice;
terorism;
auto – CASCO, RCA.

De asemenea, prestatorul va asigura cu titlu gratuit:
1. asistență de specialitate și reprezentarea ANCOM în relația cu societatea de asigurări
selectată, pe durata derulării contractului de asigurare (până la 31. 12. 2015, cu
posibilitatea prelungirii până la 30.04.2016) și până la stingerea efectelor ce decurg din
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polițele de asigurare, inclusiv în procesul de recuperare a despăgubirilor; totodată pe
această perioadă se va asigura asistența tehnică de specialitate în domeniul asigurărilor
în situația în care, pentru recuperarea daunelor de la firma asiguratoare, este necesară
apelarea instanțelor de judecată;
2. asistența și reprezentarea ANCOM în cazul suplimentării serviciilor de asigurare
prevăzute la punctele precedente, cu respectarea condițiilor enunțate mai sus;
3. prezentarea de rapoarte trimestriale până la 30.04.42016 cu privire la situația polițelor
de asigurare și cu privire la situația daunelor;
4. prezentarea de rapoarte trimestriale privind evoluția pieței serviciilor de asigurare în
România.
Ofertantul trebuie să declare că se angajează să presteze toate serviciile de asistenţă cu
respectarea tuturor condiţiilor impuse de autoritatea contractantă prin prezenta solicitare de
oferte.
Menţionăm că, valoarea estimativă de asigurare a patrimoniului este de aprox.
320.000.000,00 Lei. Patrimoniul include clădiri/construcţii, instalaţii/echipamente/mobilier/birotică,
stocuri, echipamente electronice (fixe/mobile/transportabile).
Precizăm că, instalaţiile, echipamentele, mobilierul, birotica şi clădirile/ construcţiile se
regăsesc atât la sediul central al ANCOM, cât şi la Direcţia Regională Cluj, Direcţia Regională
Timişoara, Direcţia Regională Iaşi, Direcţia Regională Bucureşti şi la cele 41 Oficii Judeţene. De
asemenea, parte a patrimoniului ANCOM, Sistemul Naţional de Monitorizare a Spectrului - compus
din staţii mobile, staţii transportabile şi staţii fixe - este răspândit în diverse zone geografice, la
nivelul întregii ţări.
II. Modalitatea de întocmire a ofertei
Pentru a fi admişi, ofertanţii trebuie să depună în cadrul ofertei, următoarele documente:
1. Declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului:


Declaraţie pe proprie răspundere privind Experienţa în prestarea serviciilor de asistenţă
în asigurări de minim 3 ani;



Declaraţie pe proprie răspundere privind Acoperirea teritorială în România: să deţină
cel puţin 3 sedii/sucursale/puncte de lucru în ţară, dintre care unul în Bucureşti;



Declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că ofertantul nu a primit
sancţiuni/penalităţi din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;



Declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că dispune (sau a obținut
angajamentul de participare) de personal specializat pe cel puţin următoarele 3 tipuri de
asigurări: auto, echipamente electronice şi bunuri, astfel:
-

minim 1 (una) persoană pentru asigurări de bunuri, clădiri, conținut clădiri,
echipamente electronice, terorism;
minim 1 (una) persoană pentru asigurări CASCO, RCA;
minim 1 (una) persoană specializată în soluționarea daunelor pe toate cele 3 tipuri
de asigurări.

Declarația pe proprie răspundere privind personalul specializat va fi însoțită de CV-urile
persoanelor care urmează să deruleze prezentul contract. Toate activitățile proiectului se vor
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realiza de membrii echipei prestatorului menționați în ofertă. Orice înlocuire sau modificare a
echipei prestatorului, în cursul derulării contractului de achiziție publică, trebuie justificată în mod
obiectiv și se va efectua numai cu acordul ANCOM și sub condiția ca persoana/persoanele propuse
pentru înlocuire să îndeplinească cerințele de calificare privind personalul specializat. Atribuțiile
personalului specializat nu pot fi cumulate.


Declaraţie pe proprie răspundere privind Lista principalelor servicii din care să
reiasă experiență în întocmirea Caietelor de sarcini pentru programele de asigurări, în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru a demonstra experienţa în întocmirea Caietelor de sarcini pentru servicii de
asigurări, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, ofertantul va prezenta minim 3 (trei) certificate/documente emise sau contrasemnate
de beneficiarii contractelor menționate în declarație.
2. Totodată, se vor prezenta:



Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA)/Autorității de Supraveghere Fiscală
(ASF) privind autorizarea societății ca broker de asigurare;
Certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul competent teritorial, având înscrisă de către reprezentantul operatorului
economic mențiunea – ”Informațiile cuprinse în acest certificat sunt reale/actuale la data
limită de depunere a ofertelor”. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat
trebuie să rezulte:
a) că obiectul de activitate al ofertantului include activități privind prestarea serviciilor de
tipul celor care fac obiectul achiziției publice;
b) că ofertantul este în funcțiune;
c) persoanele care reprezintă ofertantul în relația cu terții.

3. Oferta financiară va conţine preţul exprimat în Lei, fără TVA. Preţul ofertat trebuie să
fie ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada derulării contractului.
Preţul ofertat va include toate costurile prestatorului, directe şi indirecte, legate de
încheierea şi executarea contractului de servicii.
III. Criteriul de atribuire
Va fi selectată oferta cu preţul cel mai scăzut în Lei, fără TVA, în condiţiile îndeplinirii
tuturor cerinţelor de mai sus.
IV. Condiţii de plată
Plata se va efectua prin ordin de plată în contul Prestatorului deschis la trezoreria
statului, în baza facturii primite și acceptate, în termen de 30 de zile de la data prestării tuturor
serviciilor pct. I 1-4 și în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009, cu
modificările şi completările ulterioare. Dacă factura este transmisă după prestarea tuturor
serviciilor, plata se va efectua în termen de 30 de zile de la data primirii facturii și în conformitate
cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Factura va fi transmisă la sediul ANCOM din Bucureşti, str. Delea Nouă, nr. 2, Sector 3.
Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale.
Plata se consideră efectuată la data debitării contului ANCOM.
Serviciile neprestate nu vor fi achitate de către Achizitor.
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V. Prezentarea ofertei
Oferta se va transmite prin depunere la registratură – la sediul ANCOM din Mun. Bucureşti,
str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, Bucureşti, până la data de 19.12.2014, ora 14.30.
Oferta se poate retrage şi modifica înainte de data şi ora limită de depunere a ofertei,
respectiv 19.12.2014, ora 14.30.
Oferta depusă la alta adresă sau după data de 19.12.2014, ora 14.30 nu va fi luată în
considerare.
Solicitarea de oferte poate fi vizualizată pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, secțiunea Anunțuri/achiziții publice.
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