În atenţia operatorilor economici interesaţi,
SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)
- Direcţia Regională Bucureşti, cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, Cod
poştal: 031072, intenţionează să achiziţioneze servicii de asigurare de raspundere civila profesionala a
Laboratorului pentru incercari de compatibilitate electromagnetica si testarea echipamentelor radio
(cod CPV: 66516500-5) .
Punct de contact: Oficiul Achiziţii Regionale, Tel. 0372.845.002, 0732.005.605 Fax: 021.323.31.97,
în atenţia: Gabriela Sturzu, email: gabriela.sturzu@ancom.org.ro
Tip anunt: achizitie directa
1. Tip contract: Servicii
2. Denumira achiziţiei:
Contract având ca obiect servicii de asigurare de raspundere civila profesionala a Laboratorului
pentru incercari de compatibilitate electromagnetica si testarea echipamentelor radio.
3. CPV: 66516500-5
4. Descrierea contractului

Incheierea unui contract de asigurare de raspundere civila profesionala a Laboratorului pentru
incercari de compatibilitate electromagnetica si testarea echipamentelor radio, pentru prejudicii
cauzate tertilor in limita de raspundere civila de 200.000,00 lei.
Riscuri acoperite:


cheltuieli survenite in urma unui prejudiciu provocat unei terte persoane (de ex.: erori
aparute in cadrul proceselor de incercari din cadrul Laboratorului finalizate cu distrugerea
echipamentului de incercat sau cu emiterea unui raport de incercari cu rezultate
nefavorabile referitoare la calitatile produsului incercat);



cheltuieli care se ivesc in urma unui litigiu pierdut in instanta.

Asiguratorul va acorda despagubiri pentru:
a) sumele pe care Asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de daune pentru prejudicii cauzate
din culpa sa agentilor economici de la care s-au prelevat obiecte in vederea testarii lor din punct de
vedere al compatiblitatii electromagnetice, şi/sau pierderii, avarierii sau distrugerii bunurilor
aparţinând acestora;
b) cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea
obligării Asiguratului la plata despăgubirilor, dacă Asiguratul a fost obligat prin hotărâre
judecătorească la plata acestora;
c) cheltuielile de judecată făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost obligat la plata unor daune.

5. Valoarea estimata fara TVA: 2000,00 lei
6. Condiţii contract:
Perioada de asigurare: 01.02.2016 - 31.12.2016. Poliţa de asigurare trebuie eliberata/emisa
astfel încât să intre în valabilitate la data de 01.02.2016.
În situaţia în care data finalizării prezentei achizitii nu permite intrarea în vigoare a poliţei la
data de 01.02.2016, valoarea acesteia se va recalcula corespunzător perioadei efective de prestare a
serviciilor de asigurare până la data de 31.12.2016, cu menţinerea aceloraşi cote de primă.
Prezentarea propunerii financiare: oferta finaciară va fi exprimată 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.
Conditii de plată: Autoritatea contractantă va efectua plata contravalorii politei de asigurare
(care trebuie emisa şi transmisa de către operatorul economic astfel încât să intre în vigoare la data
de 01.02.2016) într-o singură tranşă, în termen de 30 zile de la data primirii poliţei de asigurare. Plata
se va efectua în baza poliţei de asigurare care trebuie să intre în vigoare la data de 01.02.2016,
primita şi acceptata de către autoritatea contractantă.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.

7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activității profesionale precum și
capacitatea tehnicăși/sau profesională a prestatorului:
a. Certificatul constatator (extras de registru) în original, copie legalizată sau copie lizibilă certificată
“conform cu originalul”, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul competent
teritorial din care să rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului include prestarea serviciilor de tipul celor care fac
obiectul achiziţiei publice;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezintă persoana juridică în relaţia cu terţii.
Informatiile cuprinse în acest document trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere
a ofertelor. În acest sens, ofertantul va prezenta în original Declarație pe propria răspundere în
conformitate cu modelul din Anexa nr. 1.
b. AUTORIZARE:
Ofertantul va prezenta documente edificatoare, în original sau copie legalizată sau copie lizibilă
certificată de reprezentantul ofertantului cu menţiunea „conform cu originalul”, eliberate
de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) sau Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF),
dupa caz, care sa ateste dreptul ofertantului de a desfasura activitatile de asigurare solicitate care fac
obiectul prezentei proceduri de atribuire, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, sau
ale O.U.G. nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere
Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare.

c. SUCURSALE/PUNCTE DE LUCRU
Se solicita prezentarea de informaţii referitoare la sucursalele/punctele de lucru ale ofertantului din
care trebuie sa rezulte ca ofertantul are cel putin o sucursala/punct de lucru jud. Brasov si in mun.
Bucuresti, cu indicarea adreselor si datelor de contact ale sucursalelor/punctelor de lucru.
Se va prezenta în original, Declaraţie privind sucursalele/punctele de lucru, în conformitate cu Anexa
nr. 2.
d. PERSONAL RESPONSABIL
Se solicita prezentarea de informaţii referitoare la personalul responsabil cu îndeplinirea contractului
din care să rezulte că ofertantul dispune de persoane responsabile cu indeplinirea contractului de
servicii în Mun. Bucureşti şi în judetul Brasov, cu indicarea datelor de contact ale persoanelor
responsabile cu indeplinirea contractului.
Se va prezenta în original, Declaraţie privind persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, în
conformitate cu Anexa nr. 3.
e. Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului
din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile precizate în prezenta
solicitare de ofertă.

8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are preţul
cel mai scăzut in Lei, fara TVA.
9. Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 11.01.2016 (inclusiv), ora 17.00, prin fax la nr
021.323.31.97 sau prin email la adresa gabriela.sturzu@ancom.org.ro sau prin depunere direct sau
prin poştă la Registratură – sediul ANCOM - DRB din Mun. Bucureşti, Cod poştal 031072, Sector 3, Str.
Lucian Blaga, Nr. 4, sector 3.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 11.01.2016 (inclusiv), ora
17.00, nu va fi luată în considerare.
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să prezinte
oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic. De
asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Oficiului Achizitii Regionale / ANCOM -DRB”. Dacă
plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate
pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 11.03.2016
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a ANCOM la adresa
www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

Anexa nr. 1
OFERTANT,
__________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind informațiile cuprinse în certificatul constatator/extras de registru
Subsemnatul(a) _________________________________, reprezentant legal/împuternicit
_________________________________________
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
ofertantului), în calitate de ofertant la procedura de achizitie în vederea atribuirii unui contract de
servicii de asigurare (coduri CPV: 66516500-5), organizată de Autoritatea Naţională pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii - Directia Regionala Bucuresti, declar pe propria
răspundere că informatiile cuprinse în documentul prezentat (certificat constatator nr.....….) sunt
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
al

Data completării _______________.

OFERTANT,

_______________________
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2

OFERTANT,
_____________________
(denumirea)

DECLARAŢIE
privind sucursalele/punctele de lucru
Subsemnatul(a) ........................................................, reprezentant legal/împuternicit al
.................................................................................. (denumirea şi sediul operatorului economic),
în calitate de ofertant la procedura de achizitie în vederea atribuirii unui contract de servicii de
asigurare (coduri CPV: 66516500-5), organizată de Autoritatea Natională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicatii (ANCOM) - Directia Regionala Bucuresti, declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, ca
societatea de asigurare sus menţionată are cel puţin o sucursală/punct de lucru în judeţul Brasov şi în
mun. Bucureşti.
Subsemnatul(a) declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire
la orice aspect în legătura cu sucursalele/punctele de lucru prezentate în tabelul anexat.

Nr.
crt.
1.
2.

Denumirea sucursalei
sau punctului de lucru
Mun. Bucureşti
Judetul Brasov

Adresa

Data completării .................
OFERTANT,
______________________
(semnătura autorizată şi ştampila)

Telefon

Anexa nr. 3
OFERTANT,
_____________________
(denumirea)
DECLARAŢIE
privind persoanele responsabile cu îndeplinirea contactului
Subsemnatul(a) ........................................................, reprezentant legal/împuternicit al
..................................................................................... (denumirea şi sediul operatorului economic)
în calitate de ofertant la procedura de achizitie în vederea atribuirii unui contract de servicii de
asigurare (coduri CPV: 6651500-5), organizată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) - Directia Regionala Bucuresti, declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire şi a sancţiunilor aplicate falsului în declaraţii, că
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita orice informaţii suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante cu privire
la datele prezentate în tabelul anexat.
Nr.
crt.
1.
2

Mun. Bucureşti
şi reşedinţe de judeţe
Mun. Bucureşti
Brasov

Nume şi prenume

Funcţie

Data completării .................

OFERTANT,
______________________
(semnătura autorizată şi ştampila)

Date de contact

