
LICITAŢIE DESCHISĂ 
privind achiziţionarea de servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii 

produse prin accidente de vehicule - cod CPV 66516100-1, pentru anul 2009 
 

FAZĂ FINALĂ DE LICITAŢIE ELECTRONICĂ 
 

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 
Denumire: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAŢILOR 
Adresa: Str. Izvor nr.2-4, sector 5 

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1.1) Denumire contract: 
“servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de 
vehicule”. 
 
II. 1. 3) Procedura se finalizează prin încheierea unui contract de achiziţie publică 
II. 1. 4) Durata contractului de achiziţie publică: 01.04.2009 – 31.03.2010 

 
V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE  
V.1) Situaţia personală a candidatului / ofertantului 
Declaraţie privind eligibilitatea  
 

Declaraţie pe propria răspundere privind 
eligibilitatea, completată în conformitate cu modelul 
(Formularul 3) prezentat în secţiunea „Formulare” din 
cadrul documentaţiei de atribuire. 

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile 
art. 181  
            
 

1. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile 
art. 181, completată în conformitate cu modelul 
(Formularul 4) prezentat în secţiunea „Formulare” din 
cadrul documentaţiei de atribuire. 
2. Se vor prezenta 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, în original sau copie 
legalizată. 

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
SOLICITAT Cerinţă obligatorie: ofertanţii trebuie să prezinte 

Autorizaţia din partea Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor, în original şi copie privind asigurarea 
obligatorie valabilă pentru anul 2009. 

Persoane juridice/fizice române 
 
 

Certificatul de înregistrare şi Certificatul 
constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului 
în raza căruia este situat sediul ofertantului emis cu 
cel mult 30 zile inainte de data limită de depunere a 
ofertei. din care să rezulte:  
a) că obiectul de activitate al ofertantului include 
prestarea serviciilor care fac obiectul licitaţiei; 
b) că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la 
procedura insolvenţei, lichidării voluntare sau alte 
proceduri care au ca efect juridic suspendarea 
activităţii / dizolvarea persoanei juridice.  

Persoane juridice/fizice străine 
 
 

Documente care dovedesc o formă de 
înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de 
vedere profesional în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul este rezident. 



V.3.) Situaţia economică financiară 
 Cerinţă obligatorie prezentarea cel puţin a unei 

scrisori de bonitate 
V.3.) Capacitate tehnică şi/sau profesională 
Recomandări din partea altor beneficiari se solicită cel puţin două scrisori de recomandare. 
Resurse tehnice se solicită prezentarea dotărilor considerate strict 

necesare pentru îndeplinirea contractului. 
Resurse umane asigurarea cu personal de specialitate şi persoanele 

desemnate pentru îndeplinirea contractului. 
Lista unităţilor service auto specializate în activitatea de 
depanare şi convenţiile încheiate cu acestea 

se solicită cel putin trei astfel de unităţi service. 

Lista  cu unităţile teritoriale se solicită cel puţin o unitate în fiecare judeţ  
Lista cu principalele servicii de asigurare prestate 
în ultimii 3 ani – conform Formularului 8 
anexat 

 se solicită încheierea şi finalizarea, în ultimii 3 ani, a 
cel puţin unui contract care a avut ca obiect prestarea 
de servicii de asigurare obligatorie de răspundere 
civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente 
de autovehicule, de valoare cel puţin egală cu 100.000 
lei, respectiv 25.478,36 euro (calculaţi la cursul BNR 
de 3,9249 lei/1 euro, din data de 16.12.2008).   
                

VI. PREZENTAREA OFERTEI  
VI. 2) Perioada de valabilitate a ofertei 
VI. 3) Cuantumul garanţiei de participare 
Perioada de valabilitate a garanţiei pentru 
participare 

Până la 05.03.2009 
4.000 lei 
 
05.03.2009 

VI.7) Prezentarea ofertei 
a) adresa la care se depune oferta 
 
 
 
b) data limită pentru depunerea ofertei  

 
a) Oferta se depune la sediul Camerei Deputaţilor 
(Registratura) – Str. Izvor 2-4, sector 5, Bucureşti, cu 
scrisoare de înaintare (Formularul 1). 
 
b) Data limită pentru depunerea ofertei: 
20.01.2009, ora 10. 

VI.8) Deschiderea ofertelor Ofertele primite vor fi deschise în data de  20.01.2009, 
ora 11 la sediul  Camerei Deputaţilor – Str. Izvor 2-4, 
sector 5, Bucureşti. 
                                                     
Reprezentanţi ai ofertanţilor pot fi prezenţi la şedinţa de 
deschidere a ofertelor cu prezentarea unor 
împuterniciri scrise care vor preciza datele de 
identificare ale reprezentantului ofertantului. 

 


