Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 02494
Numar anunt: 167452 / 14.04.2016
Denumire contract: Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila obligatorie auto si asigurare facultativa
tip CASCO
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An

Denumire plan

Denumire detaliu plan

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)

DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
UNITATEA MILITARA 02494
Adresa postala: Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.257 , Localitatea: Ploiesti , Cod
postal: 100466 , Romania , Punct(e) de contact: DAN NITA , Tel. +40
244582942 , Email: um2494@gmail.com ,Fax: +40 244582944 , Adresa profilului
cumparatorului: www.e-licitatie.ro

ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV
DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE
DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2)

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale
acestora
Activitate (activitati)
- Aparare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI
CONTRACTANTE
Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)

DESCRIERE

II.1.
Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
1)
Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila obligatorie auto si asigurare facultativa tip CASCO
II.1. Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
2)
serviciilor

Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Teritoriul României si al statelor membre ale sistemului CARTE VERDE
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.
Anuntul implica
3)
Incheierea unui acord-cadru
II.1.
Informatii privind acordul-cadru
4)
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1,508.37 si 14,725,930.04 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea estimata a celui mai mare contract
subsecvent care se va atribui pe perioada acordului cadru este de 3681482,51 lei. Contractele subsecvente
se atribuie conform Calendarului estimativ de atribuire a contractelor subsecvente anexa 5 la Caietul de
sarcini
II.1.
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
5)
Acordul cadru are ca obiect prestarea de catre asigurator a serviciilor de asigurare a întregului parc estimat
la 7555 de autovehicule pentru o perioada de 24 de luni.
Calendarul estimativ de aplicare a procedurii de licitatie deschisa este specificat în anexa nr. 4 la Caietul de
sarcini
II.1.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
6)
66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
7)
Nu
II.1.
Impartire in loturi
8)
Nu
II.1.
Vor fi acceptate variante
9)
Nu

II.2)

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU

II.2.
Cantitatea totala sau domeniul
1)
Ofertantii trebuie sa depuna ofertele pentru toate serviciile (aferente fiecarei categorii de autovehicule) si în
cantitatile MAXIME POSIBIL A SE ACHIZITIONA PE DURATA ACORDULUI CADRU specificate în anexa
nr. 1 la Caietul de sarcini. Nu se accepta ofertarea partiala sau neofertarea serviciilor pentru o categorie de
autovehicule.

Valoarea estimata fara TVA: intre 1,508.37 si 14,725,930.04 RON
II.2.
Optiuni
2)
Nu

II.3)

DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU
FINALIZARE
24 luni incepand de la data atribuirii contractului

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1
Depozite valorice şi garantii solicitate
.1)
1) Cuantumul garantiei de participare este 1,5% din valoarea maxima a acordului-cadru, respectiv suma de:
220889 lei. Pentru garantia constituita in alta moneda echivalenta leu/alta valuta se va efectua la cursul
comunicat de BNR pentru data publicarii anuntului de participare. 2) Perioada de valabilitate a garantiei de
participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, indiferent de instrumentul de garantare.
3) Modalitatea de constituire a garantiei pentru participare: Garantia pentru participare se constituie în
conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din HG-925/2006 cu modif. si compl. ulterioare. Instrumentul de
garantare pentru participare emis de o societate bancara/asigurari se prezinta în original, în cuantumul si
pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire (cel putin perioada de valabilitate a ofertei) Formularul G 1 / sectiunea FORMULARE Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare
trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat,respectiv dupa constatarea culpei
persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a
beneficiarului pe baza declaratiei ecestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada constituirii
garantiei de participare se va face prin prezentarea documentului în original, cel mai târziu la data si ora
stabilite pentru deschiderea ofertelor. În cazul ofertantilor din categoria întreprinderilor mici si mijlocii
(facând dovada în acest sens prin prezentarea Formularului IMM / sectiunea FORMULARE, garantia de
participare se poate constitui în procent de 50% din cuantumul solicitat prin documentatia de atribuire.
Autoritatea contractanta va elibera garantia de participare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 925/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea
contractului subsecvent (5% din valoarea contractului in cazul IMM-urilor) si. 2) Modalitatea de constituire a
garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie în oricare din formele prevazute de art.
90 alin. 1 si 2 din HG 925/2006, cu modif. Si compl. ulterioare. Model scrisoare de garantie bancara de
bunaexecutie conform formular G2 - In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca
valoare (sub 5000 lei), prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei in numerar sau a unui
O.P. vizat de banca Garantia de buna executie se va elibera în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de
catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca autoritatea contractanta nu a ridicat
pâna la acea data pretentii asupra ei.
III.1
Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
.2)
Bugetul de stat
III.1
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
.3)
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va depune
acordul de asoc. - Asoc. se legalizeaza daca oferta a fost declarata câstigatoare.
III.1
Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
.4)
Nu

III.2)

CONDITII DE PARTICIPARE

III.2 Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
.1) comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta: Neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006.
Se solicita prezentarea unei Declaratii pe propria raspundere privind eligibilitatea, completata în
conformitate cu cerintele din Formularul F 180 / Sectiunea FORMULARE (documentul se va depune în mod
obligatoriu si de tertul sustinator daca este cazul).
Cerinta: Neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
Se solicita prezentarea unei Declaratii pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 181
completata în conformitate cu cerintele din Formularul F 181 / Sectiunea FORMULARE.
(documentul se va depune în mod obligatoriu si de tertul sustinator daca este cazul).
Cerinta: Demonstrarea participarii la procedura în concordanta cu regulile de concurenta
Se solicita prezentarea Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului
314/2010 al presedintelui ANRMAP - Formularul F 314 / Sectiunea FORMULARE.
Cerinta: Neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006
Se solicita prezentarea unei Declaratii pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1
completata în conformitate cu cerintele din Formularul F 69 / Sectiunea FORMULARE.
Interdictiile se refera la relatiile ofertantului cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii
contractante delegate U.M. 02494 Ploiesti, respectiv:
1) Reprezentantul A.C. colonel dr. Costel BABOIANU
2) Persoane implicate în organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de atribuire: col. NITA Dan, col.
GHEMU Florea, lt.col. DAVID Cristian, lt.col. ing. GHEORGHE Marius, mr. NEDELCU Marian, cpt. jurist
DRAGHICI Andrea, mm. TOCITU Daniel, SAVU Roxana, HARABAGIU Rodica, jurist NICULESCU Mihaela.
Cerinta: Demonstrarea formei de înregistrare
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul
Teritorial
Informatile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a
ofertelor
Se permite depunerea în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform
cu originalul”.
Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita, pentru conformitate, prezentarea în original sau
copie legalizata a acestui document înaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii.
Cerinta: Demonstrarea autorizarii societatii pentru prestarea serviciilor care fac obiectul procedurii
Se solicita prezentarea documentelor doveditoare privind autorizarea societatii de catre Autoritatea de
Supraveghere Financiara (ASF) pentru practicarea asigurarilor care fac obiectul prestatiei în conformitate
cu prevederile Legii 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor cu modificarile si
completarile ulterioare.
Se permite depunerea în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform
cu originalul”.
Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita, pentru conformitate, prezentarea în original sau
copie legalizata a acestui document înaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii.
Daca in tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale cu privire la
documentele solicitate, operatorul economic va prezenta orice alte documente edificatoare în acest sens.
Ofertantii care nu-si dovedesc forma de înregistrare în tara de origine, precum si cei care nu fac dovada
autorizarii privind practicarea asigurarilor care fac obiectul achizitiei vor fi descalificati.
III.2
Capacitatea economica si financiara
.2)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2
Capacitatea tehnica
.3)
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Valoarea serviciilor similare prestate în ultimii 3 ani sa fie in valoare cumulata de cel putin 3.681.482,51 lei.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR ptr. fiecare an in
parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii de asigurare de autovehicule prestate in ultimii 3 ani,
continând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau
clienti privati. conform Formularului E 1. Serviciile prestate vor fi confirmate prin prezentarea a unor
certificate/documente emise sau contra-semnate de catre o autoritate sau clientul privat beneficiar.
Valoarea serviciilor similare prestate în ultimii 3 ani sa fie in valoare cumulata de cel putin 3.681.482,51 lei.
În cazul în care beneficiarul este un client privat si din motive obiective operatorul economic nu are
posibilitatea obtinerii unei certificari / confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se
poate realiza prin prezentarea oricaror altor documente relevante sau printr-o declaratie a operatorului
economic Formularului E 2.
III.2
Contracte rezervate
.4)
Nu

III.3)

CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3
Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
.1)
Nu
III.3 Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor
.2) personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)

TIPUL PROCEDURII

IV.1
Tipul procedurii
.1)
Licitatie deschisa

IV.2)

CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2
Criterii de atribuire
.1)
Pretul cel mai scazut
IV.2
Se va organiza o licitatie electronica
.2)
Da
- Consta într-o reofertare, utilizându-se suportul tehnic oferit de Sistemul Electronic de Achizitii Publice
(SEAP); - Obiectul reofertarii: valoarea totala a ofertei. - Ofertele depuse de catre operatori nu pot decât sa
îmbunatateasca (în sensul micsorarii preturilor) ofertele depuse anterior organizarii acestei etape. - Etapa
finala de licitatie electronica se va desfasura într-o singura runda cu durata de o zi. - La licitatia electronica
au dreptul sa participe doar operatorii economici înregistrati în SEAP conform prevederilor art. 42 din H.G.
1660/2006; - Ofertele operatorilor economici care nu sunt înscrisi in SEAP vor fi excluse de la procedura; Autoritatea contractanta va invita prin intermediul SEAP sa participe la aceasta etapa doar operatorii
economici înregistrati în SEAP si care au depus oferte declarate admisibile. - În orice moment, în cursul
desfasurarii licitatiei electronice, se vor pune la dispozitia operatorilor economici informatiile necesare
determinarii pozitiei pe care acestia o ocupa în clasament. Nu se vor dezvalui informatii privind identitatea
ofertantilor sau noile preturi. Pe parcursl desfasurarii etapei finale de licitatie electronica nu se vautiliza
pasul de licitare.- Informatii relevante la echipamentul folosit, conditiile concrete de realizare a licitatiei
electronice se obtin de la operatorul SEAP (www.e-licitatie.ro). - La momentul finalizarii licitatiei electronice,
sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul. ATENTIE! - Dupa data si ora

stabilita pentru încheierea etapei de licitatie electronica, toti ofertantii au obligatia de a transmite comisiei de
evaluare, în termen de o zi lucratoare, noile prime de asigurare lunara pentru fiecare categorie de
autovehicule pe baza carora si-au stabilit oferta finala si care vor sta la baza determinarii valorii
contractelor-subsecvente. Netransmiterea acesei informatii va conduce la declararea ofertei ca
necomnforma in baza art.79 alin 1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- De
asemenea, daca, dupa licitatia electronica, se constata ca oferta are un pret aparent neobisnuit de scazut
în sensul prevederilor art. 202 din OUG-34/2006 cu modif. si compl. ulterioare, autoritatea contractanta va
efectua verificari cu privire la aspectele prevazute la art. 202 alin. (2).

IV.3)

INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3
Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
.1)
IV.3
Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
.2)
Nu
IV.3 Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
.3) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.05.2016
14:00
Documente de plata: NU
IV.3
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
.4)
26.05.2016 10:00
IV.3
Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
.5)
IV.3
Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
.6)
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
.7)
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3
Conditii de deschidere a ofertelor
.8)
Data: 26.05.2016 12:30
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare; Reprezentantii ofertantilor; Reprezentanti ai institutiilor cu rol de verificare (ex.
Ministerul Finantelor) - daca este cazul

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)

CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI

COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3)

ALTE INFORMATII
Acordul cadru se va incheia cu un numar maxim de 3 operatori economici, respectiv primii trei în ordinea
clasamentului întocmit în urma aplicarii criteriului de atribuire În cazul în care la finalul perioadei de evaluare
nu vor exista 3 oferte admisibile autoritatea contractanta va încheia acordul-cadru cu ofertantii ale caror
oferte au fost declarate admisibile. In cazul in care dupa desf. etapei finale de licitatie electronica doua sau
mai multe oferte sunt situate pe acelasi loc, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta financiara
numai acelor ofertanti. Noua oferta finaciara va fi depusa in plic sigilat la sediul U.M.02494 Ploiesti pana la
o data specificata de autoritatea contractanta. Daca unul dintre ofertanti nu mai doreste sa depuna inca o
oferta financiara acesta va anunta in scris autoritatea contractanta. In acest caz ptr. stabilirea castigatorului
se va lua in calcul oferta depusa initial. In cazul in care nici un ofertant dintre cei cu oferte egale nu mai
doreste sa depuna inca o oferta financiara procedura se anuleaza. Contractele subsecvente se vor atribui,
fara reluarea competitiei, ofertantului clasat pe locul I în urma stabilirii clasamentului în ordinea
descrescatoare a punctajelor. În cazul în care, pe parcursul derularii acordului cadru, ocupantul locului 1 se
afla în imposibilitatea de a mai presta serviciile, urmatoarele contracte subsecvente se vor atribui, în ordine,
ocupantilor locurilor 2 sau 3.

VI.4)

CAI DE ATAC

VI.4
Organism competent pentru caile de atac
.1)
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40
218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4
Utilizarea cailor de atac
.2)
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
.3)
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod
postal: 030084 , Romania , Tel. +40 0213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 0213104642 / +40
218900745 ,Adresa internet (URL): ) www.cnsc.ro

VI.5)

DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
13.04.2016 09:03

