
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE 
Nr. 56d/2665/08.11.2006   
 
 
   Către :  REGIA AUTONOMĂ “MONITORUL OFICIAL” 
 
 În conformitate cu prevederile art. 55 din  Ordonanţa  de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, 
aprobată prin Legea 337/2006, vă rugăm să publicaţi în Monitorul Oficial al României, Partea VI-a – 
Achiziţii publice, anunţul de mai jos, pentru organizarea licitaţiei deschise privind contractul de 
servicii de asigurare facultativă a autovehiculelor din dotarea Camerei Deputaţilor, pentru cazurile de 
avarii, distrugere, furt sau alte evenimente şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 
pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule, pentru anul 2007.   
 
 
  ANUNŢ  DE  PARTICIPARE  LA  LICITAŢIE  DESCHISĂ: 
 
1. Camera Deputaţilor având codul fiscal  4265795, cu sediul în  Bucureşti, sectorul 5, strada Izvor 
nr. 2-4, telefon: 414.16.32, fax: 414.19.65, e-mail fbunea@cdep.ro, achiziţionează servicii de 
asigurare facultativă a autovehiculelor din dotarea Camerei Deputaţilor, pentru cazurile de avarii, 
distrugere, furt sau alte evenimente şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube 
produse terţilor prin accidente de autovehicule, pentru anul 2007. 
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii este licitaţie deschisă. 
3. Serviciile de asigurare vor fi prestate în Bucureşti şi în teritoriu. 
4. Se vor achiziţiona servicii pentru asigurare facultativă, pentru cazurile de avarii, distrugere, furt sau 
alte evenimente - cod CPV 66334100 şi asigurare de răspundere civilă obligatorie - cod CPV 
66337100. 
    Oferta se depune pentru întreaga gamă de servicii solicitate.. 
5. Asigurare facultativă, pentru cazurile de avarii, distrugere, furt sau alte evenimente  pentru 508 
autovehicule şi asigurare de răspundere civilă obligatorie pentru 505 autovehicule. 
6. Durata de prestare a serviciilor este: 

- asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 473 autovehicule din dotarea 
Camerei Deputaţilor pe perioada 01.01.2007-31.12.2007; 

- asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 30 autovehicule din dotarea 
Camerei Deputaţilor pe perioada 22.03.2007-21.03.2008; 

- asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a 2 autoturisme din dotarea Institutului 
Român pentru Drepturile Omului pentru perioada 01.01.2007-31.12.2007; 

- cazuri de avarii, distrugere, furt sau alte evenimente, a 506 autovehicule din dotarea 
Camerei Deputaţilor pe perioada 01.01.2007 – 31.12.2007; 

- cazuri de avarii, distrugere, furt sau alte evenimente a 2 autoturisme din dotarea 
Institutului Român pentru Drepturile Omului pentru perioada 01.01.2007-31.12.2007. 

7. Nu se admit oferte alternative. 
8. a) Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Camera Deputaţilor, Direcţia achiziţii publice, 
camera 7102, tel. 414.16.32. Documentaţia se obţine contra cost, în baza unei solicitări scrise. 
      b). Costul  exemplarului este 10 lei, în numerar. 
9.   a). Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.12.2006.ora 9 00. 
      b). Adresa la care trebuie transmise ofertele: Camera Deputaţilor, Bucureşti, sectorul 5, strada 
Izvor nr. 2-4, Direcţia achiziţii publice, camera 7102, telefon 414.16.32. 
      c). Limba în care se redactează ofertele este limba română. 



10.  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 07.12.2006, ora 10.00, Palatul Parlamentului,  telefon 
414.16.32.  
11. Garanţia pentru participare solicitată: scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă din România 
sau, după caz, de o bancă din străinătate, de preferinţă cu corespondent în România, în cuantum de 
5.000 lei, având termen de valabilitate până la 31.12.2006.   
12. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le 
reglementează: Bugetul de stat, plata se face prin ordin de plată emis de achizitor în contul 
prestatorului, deschis la Trezoreria statului, conform O.G. nr. 120/1999 (M.O. nr. 431/1999). 
13. Informaţii privind criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul:  

a) Situaţia personală a ofertantului: 
      -ofertanţii vor completa pe proprie răspundere declaraţia de eligibilitate. 
      -certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, 
valabile la data depunerii ofertelor. 
      -comunicare scrisă din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor cu numărul de sancţiuni 
primite în ultimii trei ani, inclusiv anul în curs, referitoare la gestiunea portofoliului de asigurări. 

b). Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: 
- certificatul de înregistrare/certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de 

pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Naţională sau Teritorială cu extras din documentele de 
constituire ale societăţii sau cererile de înscriere menţiuni de la Registrul Comerţului, din care să 
reiasă că societatea are ca obiect de activitate prestarea serviciilor solicitate; 

-  Ofertanţii trebuie să prezinte Autorizaţiile din partea Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor, privind asigurarea obligatorie şi cea facultativă valabile pentru anul 2007. 

c) Cerinţe minime, referitoare la capacitatea tehnică şi profesională şi la capacitatea 
economică şi financiară: 
I. Capacitatea tehnică şi profesională: 

1. Lista unităţilor service auto specializate în activitatea de depanare şi convenţiile încheiate 
cu acestea: se solicită cel putin trei astfel de unităţi service în Bucureşti.  

2. Experienţa ofertantului: încheierea şi finalizarea, în ultimii 3 ani, a cel puţin unui contract 
care a avut ca obiect prestarea de servicii de asigurări auto, de valoare cel puţin egală cu 500.000 lei, 
respectiv 142.001 euro (calculaţi la cursul BNR de 3,5211 lei/1 euro, din data de 01.11.2006).     

3. Recomandări din partea altor beneficiari: se solicită cel puţin o scrisoare de recomandare. 
4. Resurse tehnice: prezentarea dotărilor considerate strict necesare pentru îndeplinirea 

contractului. 
5. Lista  cu unităţile teritoriale 
6. Resurse umane: asigurarea cu personal de specialitate şi persoanele desemnate pentru 

îndeplinirea contractului.       
II. Capacitatea economico şi financiară: 

1.  Informaţii generale. 
2. Bilanţul contabil din anul precedent, raportarea pe semestrul I al anului 2006, contul de 

profit şi pierderi pentru anii  2003, 2004 şi 2005,  vizate şi înregistrate de organele competente.  
3. Cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani rezultată în urma desfăşurării activităţii de 

asigurari auto: să fie cel puţin egală cu 1.500.000 lei, respectiv 426.003 euro  (calculaţi la cursul BNR 
de 3,5211 lei/1 euro, din data de 01.11.2006). 

4.   Bonitate: prezentarea cel puţin a unei scrisori de bonitate.  
14. Perioada de valabilitate a ofertei: până la 31.12.2006. 
15. Contractul  de servicii va fi atribuit pe baza criteriului “ oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic”,  în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, 
aprobată prin Legea 337/2006, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006. 
16. Prezentul anunţ de participare a fost transmis către Regia Autonomă “Monitorul Oficial “ la data 
de 08.11.2006. 
 


