Fisa de date
Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OG 34

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANTA
Adresa postala: BRAVILOR, NR.1, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900270, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA GULA, Tel. +40
241625055, Email: nicoletaachizitii@yahoo.com, Fax: +40 241623913, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Organism de drept public

Activitate (Activitati)
- Sanatate

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
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II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii de asigurare auto CASCO

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: La sediul beneficiarului
Codul NUTS: RO223 - Constanta

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU
Acord cadru cu un singur operator
Durata acordului cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: 220,000.00 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: In perioada de derulare a acordului cadru preconizam (in
functie de bugetul ce ni se va aloca) ca se vor incheia cate 2 contracte subsecvente.

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor incheia polite de asigurare pentru un nr. 62 autosanitare conform tabelului din Caietul de sarcini, cu autovehicule ce apartin parcului
auto SAJ Constanta pentru care este necesara incheierea de asigurari CASCO pentru 1an.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea minima care ar putea fi solicitata pe intraga durata de desfasurare a acordului cadru este 1 polita CASCO iar cantitatea maxima
este de 62 polite CASCO.
Cantitatea minima care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent este 1 polita CASCO iar cantitatea maxima este de 42
polite CASCO.
Valoarea estimata fara TVA: 220,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
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Se solicita garantie de participare : 4400 lei
Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile, de la data limita de depunere a ofertei.
Se constituie conform conf tuturor optiunilor art. 86 alin (1) din HG 925/2006.
Pentru întreprinderile mici si mijlocii, se reduce cu 50%, conform Legii 346/14.07.2004 obligatoriu insotita de dovada calitatii de IMM –
formularul nr. 11. Acesta se depune scanat in SEAP la sectiunea documete de calificare.
ART. 278^1
(1) În masura în care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de
participare în raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume:
a) între 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoare;
b) între 420.001 lei si 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;
c) între 4.200.001 lei si 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depaseste 4.200.001 lei;
d) între 42.000.001 lei si 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce depaseste 42.000.001 lei;
e) între 420.000.001 lei si 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce depaseste 420.000.001 lei;
f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depaseste 4.200.000.001 lei.
(2) În masura în care instanta competenta admite plângerea formulata împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei,
autoritatea contractanta are obligatia de a returna contestatorului sumele prevazute la alin. (1), în cel mult 5 zile lucratoare de la data
pronuntarii deciziei instantei de judecata.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Garantia de buna executie se constituie în lei. Cuantumul acesteia va fi de 10 % (pentru întreprinderile mici si mijlocii, se reduce cu 50%),
din valoarea primului contract subsecvent. Modul de constituire: printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari, conform art. 90 aliniatul 1 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin
virament bancar in contul autoritatii contractante (acelasi ca la garantia de participare).Garantia de buna executie se va constituii in termen
de 5 zile de la semnarea contractuluisubsecvent. Modul de restituire a garantiei de buna executie conform prevederilor legale si clauzelor
contractuale

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Transferuri intre unitati ale administratiei publice – Titlul 51

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)www.anrmap.ro
d)Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica;
e)Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Alte acte normative în vigoare, cu aplicabilitate în domeniul achizitiilor publice si în domeniul ce face obiectul procedurii de atribuire
(ordinul nr. 314/2010, ordinul nr.509/2011 al ANRMAP, etc).

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Formular nr.1
2. Declaratie privind eligibilitatea -neincadrare in situatiile prevazute in art.180/OG 34/2006-Formular nr.3
3. Declaratie privind neincadrare in situatiile prevazute in art.181/OG 34/2006-Formular nr.4
4. Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art.69^1.Formular nr.2.Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în
ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea precedurii de atribuire:Manager General Dr.Popescu Vasile, Ec.Gula Nicoleta
(persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire- compartiment ahizitii), Iacob Monica-economist, Ec. Hariton Florenta
– Director economic, ing.Dorcea Alexandru si Sarpe Marian din cadrul Compartimentului Tehnic.
5. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social
operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor scadente fata de bugetul de stat (sau echivalent pentru persoane juridice straine), din
luna anterioara celei in care se depun ofertele,
6.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor scadente fata de bugetul local (sau echivalent
pentru persoane juridice straine), din luna anterioara celei in care se depun ofertele,
Prezentarea în format electronic (scanare dupa documentul original), în Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
1.Certificatului constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), din care sa rezulte ca: -documentul a fost emis
cu maximum 30 zile înainte de data depunerii ofertelor;
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Se Va solicite ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte,
pentru conformitate, documentul in original sau copie legalizata.
2.Decizia emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin care op.ec.este autorizat sa efectueze tipul de asigurare solicitat
Prezentarea în format electronic (scanare dupa documentul original), în Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP),
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III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Bilantul contabil la 31.12.2011 asumat de reprezentantul legal al societatii,
prin care se poate dovedi faptul ca nu a înregistrat pierderi. (Soldul contului
121 – creditor). Se va face dovada inregistrarii si vizarii de catre organele
competente.
Documentele scanate vor fi depuse în Sistemul Electronic de Achizitii
Publice (SEAP.)

Bilantul contabil la 31.12.2011

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Lista principalelor contracte care au avut ca obiect prestarea de servicii
similare -Formular nr.5, contract/e si certificate constatatore /recomandari
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani de activitate (calculati
pâna la data depunerii ofertei) a prestat servicii similare celor solicitate prin
documentatia de atribuire. Ofertantul va prezenta contract/ contracte de
servicii din care sa rezulte ca în ultimii 3 ani, a prestat servicii similare cu
cele supuse achizitiei, acestea vor fi insotite de recomandari sau certificate
constatatoare. Se vor completa Formularul nr. 5 Lista principalelor servicii
prestate în ultimii 3 ani de activitate
Documentele scanate vor fi depuse în Sistemul Electronic de Achizitii
Publice (SEAP).

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani de activitate
(calculati pâna la data depunerii ofertei) a prestat servicii similare
celor solicitate prin documentatia de atribuire. Ofertantul va
prezenta contract/ contracte de servicii din care sa rezulte ca în
ultimii 3 ani, a prestat servicii similare cu cele supuse achizitiei,
acestea vor fi insotite de recomandari sau certificate
constatatoare. Se vor completa Formularul nr. 5 Lista
principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani de activitate
Documentele scanate vor fi depuse în Sistemul Electronic de
Achizitii Publice (SEAP).

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent, privind prestarea de servicii de
asigurari . Se pot prezenta orice alte probe sau dovezi in masura in care
probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al
calitatii.
Documentele scanate vor fi depuse în Sistemul Electronic de Achizitii
Publice (SEAP).

Certificatul ISO 9001:2008 sau echivalent, privind prestarea de
servicii de asigurari . Se pot prezenta orice alte probe sau dovezi
in masura in care probele/dovezile prezentate confirma
asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Documentele scanate vor fi depuse în Sistemul Electronic de
Achizitii Publice (SEAP).

III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
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IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii ofertei cu cerintele prevazute în Caietul de sarcini. Cerintele tehnice solicitate prin
caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, nerespectarea acestora ducand la respingerea ofertei tehnice.
In scopul verificarii conformitatii propunerii tehnice, documentele trebuie depuse in SEAP in format electronic respectand prevederile HG nr.
1.660/2006 (actualizata).

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
La adresa www.e-licitatie.ro, în casuta indicata de sistem se va trece valoarea ofertata de operatorul economic.
Formularele pe care trebuie sa le completeze ofertantul:
Formularul nr.6 Formular de oferta si Formularul nr. 7 Centralizator oferta
Oferta se va face în lei si va avea o valabilitate de 90 zile.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe
propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana împuternicita legal de catre acesta.
In scopul verificarii conformitatii propunerii financiare, documentele trebuie depuse in SEAP in format electronic respectand prevederile HG
nr. 1.660/2006 (actualizata).
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe
oferte cu acelasi pret , se va depune un nou document electronic, ca urmare a solicitarii de clarificari de catre autoritatea contractanta,
numai daca acele oferte au pretul cel mai scazut si nu se poate adjudecaoferta castigatoare.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Adresa si locul de depunere a documentelor de calificare: www.e-licitatie.ro.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau
obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
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

Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile începând cu ziua urmãtoare luãrii la cunostintã, despre un act al autoritãtii contractante considerat nelegal. Art. 256^2 din OUG 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta
Adresa postala: str. Bravilor nr.1,, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900270, Romania, Tel. +40 241624711, Email: nicoletaachizitii@yahoo.com, Fax:
+04 241623913
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CAIET DE SARCINI

Serviciul de Ambulanţă Judetean Constanta organizează prin procedura de „cerere de
oferte” selectarea operatorilor economici care să asigure furnizarea de Servicii de asigurare
auto tip CASCO pentru 62 de autosanitare ce apartin parcului auto SAJ Constanta - COD
CPV: 66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor.
Criteriul de atribuirea contractului de achiziţie publică/incheiere a acordului cadru
este “preţul cel mai scăzut”.
Acordul cadru ce urmeaza a fi incheiat este cu un singur operator economic pe o
durata de 1 an.
Cantitatea minima care ar putea fi solicitata pe intraga durata de desfasurare a
acordului cadru este 1 polita CASCO iar cantitatea maxima estede 62 de polite CASCO.
Cantitatea minima care ar putea face obiectul celui mai mare contract subsecvent
este 1 polita CASCO iar cantitatea maxima estede 42 de polite CASCO.
In perioada de derulare a acordului cadru preconizam (in functie de bugetul ce ni se va
aloca) ca se vor incheia 2 contracte subsecvente:
- primul contract subsecvent 19.08 – 18.01.2013
- al doilea contract subsecvent 19.01 – 18.08.2013
1. Autosanitarele din dotarea unitati vor fi asigurate pentru urmatoarele riscuri :
1.1 Se acordă despăgubiri pentru avarii sau distrugeri produse autovehiculului asigurat,
în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării, oricare ar fi persoana care a condus
autovehiculul, autorizată sau nu de proprietar, în mers sau în staţionare, în următoarele
cazuri:
a) ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile
aflate în afara ori în interiorul autovehiculului asigurat, zgârieri, derapări, răsturnări,
contacte cu animale sălbatice sau domestice ori cu oameni, care produc avarii
autovehiculelor asigurate;
b) căderi (cădere în prăpastie, cădere în apă prin părăsirea carosabilului, cădere în
apă cu prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii podului), cădere pe autovehicul a unor
corpuri (bolovani, pietre, blocuri de gheaţă sau de zăpadă sau segmente din acestea, copaci,
cărămizi, grinzi, betoane şi altele asemenea);
c) incendiu - pentru pagubele produse prin afumare, pătare, carbonizare sau alte
diverse distrugeri precum şi prin avarieri ca urmare a măsurilor luate în timpul producerii
evenimentului asigurat pentru salvarea autovehiculului sau a construcţiei în care se afla
acesta;
d) trăsnet şi explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant) chiar dacă trăsnetul
sau explozia nu au fost urmate de incendiu, precum şi atunci când acestea s-au produs la
distanţă de autovehiculul respectiv;

Caiet de sarcini
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e) ploaie torenţială, inclusiv efectele directe şi indirecte ale acesteia, grindină,
inundaţie, furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren,
greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalanşe de zăpadă, căderea unor corpuri pe
clădirea în care se afla autovehiculul; în caz de inundaţie, pentru pagubele produse ca
urmare a acoperirii locului unde se afla autovehiculul asigurat cu un strat de apă provenit
din orice cauză, precum şi pentru pagubele produse de acţiunea mecanică a apelor
curgătoare sau a obiectelor purtate de ape, in caz de inundatia motorului prin patrunderea
apei in interiorul motorului;
f) în cazurile de trăsnet, furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbuşire sau
alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalanşe de zăpadă, se acordă
despăgubiri şi pentru pagubele produse autovehiculului prin efectele indirecte ale acestor
fenomene, ca de exemplu: prăbuşirea unui copac lovit de trăsnet, acţiunea mecanică a
obiectelor purtate de furtună sau uragan, dărâmarea acoperişurilor sau construcţiilor din
cauza greutăţii stratului de zăpadă sau de gheaţă, ori a avalanşelor de zăpadă, a
cutremurelor de pământ, a prăbuşirilor sau alunecărilor de teren;
g) în caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice a drumului
public sau a semnalizării necorespunzătoare a obstacolelor sau a lucrărilor care se execută
pe acesta.
1.2 Pentru pagubele produse autovehiculelor, prin acţiunea individuală a unor
persoane cu ocazia demonstraţiilor, mitingurilor şi manifestaţiilor.
1.3 Despăgubirile acordate vor acoperi şi cheltuieli privind:
a) transportul autovehiculului la atelierul de reparaţii cel mai apropiat de locul
accidentului, care poate efectua reparaţia, sau la locul cel mai apropiat de garare a
autovehiculului (dacă acesta nu poate fi deplasat prin forţă proprie);
b) pagubele produse autovehiculului asigurat de avarieri sau distrugeri prilejuite de
măsurile luate în timpul producerii evenimentului asigurat, pentru salvarea autovehiculului
sau a construcţiei în care se afla acesta;
c) limitarea pagubelor, dacă aceste cheltuieli sunt necesare în urma producerii unor
pagube cauzate de riscuri cuprinse în asigurare;
d) pagubele produse echipamentului suplimentar numai dacă acesta era montat pe
autovehicul şi dacă avariile ori distrugerile s-au întâmplat odată cu cele produse din orice
cauză, cuprinse în asigurare, însuşi corpului autovehiculului.
e) pagubele produse anvelopelor ori camerelor (inclusiv celor de rezervă)
autovehiculului, centurilor de siguranţă, sistemului de alarmă, farurilor de ceaţă,
proiectoarelor, capacelor roţilor, lanţurilor antiderapante, sculelor, stingătorului,
triunghiurilor reflectorizante şi aparaturilor medicale de urgenta prespitaliceasca numai
dacă acestea erau montate ori se aflau în autovehicul şi dacă avariile ori distrugerile s-au
întâmplat odată cu cele produse din orice cauză cuprinsă în asigurare, însuşi corpului
autovehiculului;
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f) pagubele produse părţilor componente sau pieselor autovehiculului, în timp ce
acestea se aflau demontate de pe autovehicul în vederea efectuării reparaţiei sau
întreţinerii;
g) în cazul daunei totale, epava autovehiculului (fier vechi cu elementele de
identificare) se predă asiguratului pe bază de proces verbal, după ce asigurătorul a
recuperat toate piesele sau subansamblele folosibile.
1.4 Asigurătorul acordă despăgubiri:
- pentru furtul autovehiculului, al unor părţi componente sau al unor piese ale acestuia;
-pentru pagubele de orice fel produse autovehiculului prin efracţie sau prin acte de
violenţă si vandalism ca urmare a furtului sau tentativei de furt al autovehiculului, al unor
părţi componente sau piese ale acestuia ori a dotărilor suplimentare; despăgubirile se
acordă şi în cazul în care autovehiculul se afla garat sau parcat, în orice alt loc, chiar şi fără
pază;
- pentru pierderea /furtul actelor originale (cartea de identitate, certificatul de
înmatriculare) şi a cheilor autovehiculului sau elementelor de comandă a deschiderii vor fi
despăgubite de asigurător. Actele pierdute sau furate se vor declara nule conform legislaţiei
în vigoare pe cheltuiala asiguratului. Dispozitivele de închidere şi pornire ale autovehiculului
vor fi obligatoriu înlocuite pe cheltuiala asigurătorului.
-in caz de accident pentru angajatii S.A.J. Constanta ce se afla in autosanitara in timpul
evenimentului.
- invaliditate totala- suma minima 2.000 euro
- deces –suma minima 4.000 euro
2. Obligativitatea de a avea din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor ( cu
confirmarea scrisa de la susmentionata comisie) o adresa din care sa reiasa ca ofertantul nu
a avut in ultimii 2 ani nici o sanctiune din partea comisiei, in conformitate cu prevederile
Legii nr.32/2000) Documentul trebuie sa fie emis de Comisiei de Supraveghere a
Asigurarilor in anul 2012.
3. Primele de asigurare vor fi calculate numai în funcţie de sumele asigurate
menţionate în in tabelul de mai jos NU se acceptă diminuarea sumelor asigurate.
4. Fransiza 0 (zero)
5. Toate ambulanţele menţionate în tabelul de mai jos au în dotare din construcţie
lămpi girofar, sirena şi sunt inscripţionate. La capitolul dotări suplimentare, ambulanţele
sunt echipate cu staţii de emisie - recepţie, GPS, tahograf , telefon mobil si aparatura
medicala pentru servicii de urgenta prespitaliceasca.
6. Constatarea daunelor va fi efectuată de către un inspector de daune, in cel mult 24
de ore de la producerea accidentului , dupa caz, la locul accidentului, la sediul SAJ Constanta,
la unitatea service indicata de Societatea de asigurari, castigatoare a contractului de
asigurare. Ofertantul va prezenta o lista cu inspectorii de daune si deasemenea va desemna
unul dintre acestia care se va ocupa de SAJ Constanta (Nume si numar de telefon).
7. Termenul maxim de intocmire, aprobare a dosarului de dauna si introducere in
reparatie, care nu va fi in nici un caz mai mare de 3 zile. In caz ca vor aparea lucrari
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suplimentare fata de cele consemnate la deschiderea dosarului se vor include in lista de
reparatii in maxim 24 ore lucratoare de la anuntarea unitatii service de catre asigurator.
8. Asiguratorul va suporta cheltuielile pentru refacerea autocolantului reflectorizant
cu care este inscriptionata ambulanta (exemplu: dunga reflectorizanta ,insemne specifice
ambulantei),
9. Societatea asiguratoare trebuie sa prezinte o lista cu service-urile din orasul
Constanta si/sau judetul Constanta cu care colaboreaza. In lista se vor regasi obligatoriu si
reprezentantele auto a marcilor de autosanitare din tabelu de mai jos (Mercedes, Fiat, Ford,
Citroen si Volkswagen).
10. Se vor prezenta Conventii sau contracte incheiate cu unitatile services prin care
unitatea services isi i-a anganjamentul ca ne va elibera autosanitara imediat dupa finalizarea
reparatiilor:
2 Conventii cu reprezentantele auto – Citroen si Volkswagen din orasul
Constanta si/sau judetul Constanta (cate una pentru fiecare marca de
autosanitara),
- Conventii cu alte services-uri auto din orasul Constanta si/sau judetul Constanta
– services-uri care repara autosanitarele marca Mercedes, Fiat, Ford, Citroen si Volkswagen)
11. Remedierea daunelor se va efectua in termen de maxim 10 zile in cazul unei
daune usoare iar in cazul unei avarii mai mari in termen de maxim 30 zile. Eliberarea
autosanitarei nu va fi conditionata de plata daunei de catre asigurator.
12. Asiguratorul sa suporte cheltuielile prilejuite in caz de tractare a autosanitarei de
la locul accidentului la service-ul auto.
13. Asigurarea CASCO de avarii, furt si vandalism a autovehiculelor sa fie incheiata
cu valabilitate atit in Romania cat si in afara teritorului Romaniei pentru 5 autosanitare:
- 3 marca Mercedes Sprinter CT 21 EMU, CT 28 EMU si CT 15 EMU
- 2 marca Volkswagen CT 13 EMU si CT 36 EMU
14. Asiguratul nu va plati reantregirea sumei asigurate pe toata durata derularii
politei indiferent de valoarea daunei.
15. Ofertantii pot prezenta o singura varianta de asigurare. Plata politei se va face
cu ordin de plata, cu plata in maxim 60 de zile de la data scadenta a fiecarei rate. Penalitatile
pentru neplata fiecrei rate este de 0.01% pentru fiecare zi de intariere de la termenul
scadent. Plata intregii polite de asigurare sa fie efectuata in 12 (doisprezece) rate.
16. Numarul de autosanitare asigurate se poate diminua cu autosanitarele ce vor fi
casate sau transferate de catre unitate pe parcursul derulari contractului, respectad
preturile din oferta financiara.
Nerespectarea uneia dintre conditiile din caietul de sarcini duce la eliminarea
acestuia.
Lista autovehiculelor SAJ Constanta pentru care este necesara incheierea de asigurari
CASCO pentru anul 2012 - 2013.
-
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Nr.
crt.

Tip autovehicul , marca

1

Autospecializata , MercedesBenz Sprinter 316 CDI
Autospecializata , MercedesBenz Sprinter 316 CDI
Autospecializata ,MercedesBenz Sprinter 316 CDI
Auospecializata ,MercedesBenz Sprinter 316 CDI
Autospecializata MercedesBenz Sprinter 316 CDI
Autovehicul special tip
M1Ford Transit
Autovehicul special tip M1
Ford Transit
Autovehicul special tip M1
Ford Transit
Autovehicul special tip M1
Ford Transit
Autovehicul special tip M1
Ford Transit
Autospeciala Descarcerare
Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1
Volkswagen Crafter

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Nr.
inmatricular
e
CT 15 ATI

Masa
max.autori
zata
3500 KG

Cap.
cil

Putere
Kw

An fabr.

Serie si numar sasiu

Numar
de locuri
5

Suma
asigurata in
lei
36.000,00

Valoarea
de
inventar
414.461,86

2685

115

2001

WDB9036621R362307

CT 16 ATI

3500 KG

2685

115

2001

WDB9036621R320944

5

36.000,00

417.854,94

CT 17 ATI

3500 KG

2685

115

2001

WDB9036621R315793

5

36.000,00

417.854,94

CT 18 ATI

3500 KG

2685

115

2001

WDB9036621R316340

5

36.000,00

417.854,94

CT 63 AUR

3500 KG

2685

115

2001

WDB9036621R248233

5

36.000,00

309.911,17

CT 03 AMB

3500 KG

2402

85

2007

WFOXXXTTFX7J57324

8

60.785,66

257.481,05

CT 04 AMB

3500 KG

2402

85

2007

WFOXXXTTFX7J57345

8

60.785,66

257.481,05

CT 09 AMB

3500 KG

2402

85

2007

WFOXXXTTFX7J57352

8

60.785,66

257.481,04

CT 14 AMB

3500 KG

2402

85

2007

WFOXXXTTFX7J57356

8

60.785,66

257.481,04

CT 18 AMB

3500 KG

2402

85

2007

WFOXXXTTFX7J57361

8

60.785,66

257.481,04

CT 15 SAJ

2700 KG

2148

75

2002

WDF63809413452185

3

36.000,00

436.228,81

CT 38 EMU

3500 KG

2461

120

2010

WV1ZZZ2EZA6013877

4

268.171,45

459.699,55

7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Autovehicul Special M 1
VolkswagenTransporter
Autovehicul Special M 1
Volkswagen Transporter
Autovehicul Special M 1
Volkswagen Transporter
Autovehicul Special M 1
Volkswagen Transporter
Autovehicul Special M 1
Volkswagen Transporter
Autovehicul Special M 1
Mercedes-BenzVito
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1
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CT 13 EMU

3200 KG

2461

128

2008

WV1ZZZ7HZ8H099498

5

123.915,24

424.852,33

CT 14 EMU

3200 KG

2461

128

2008

WV1ZZZ7HZ8H104377

5

123.915,24

424.852,33

CT 24 EMU

3200 KG

2461

128

2008

WV1ZZZ7HZ8H147890

5

139.825,80

419.443,77

CT 25 EMU

3200 KG

2461

128

2008

WV1ZZZ7HZ8H149360

5

139.825,80

419.443,77

CT 26 EMU

3200 KG

2461

128

2008

WV1ZZZ7HZ8H152144

5

139.825,80

419.443,77

CT 10 EMU

2940 KG

2148

110

2007

WDF63960513374430

4

94.504,73

358.146,08

CT 11 EMU

2940 KG

2148

110

2007

WDF63960513374415

4

94.504,73

358.146,08

CT 12 EMU

2940 KG

2148

110

2007

WDF63960513374427

4

94.504,73

358.146,08

CT 16 EMU

2940 KG

2148

110

2008

WDF63960513402906

4

107.384,28

351.429,38

CT 17 EMU

2940 KG

2148

110

2008

WDF63960513402564

4

107.384,28

351.429,38

CT 18 EMU

2940 KG

2148

110

2008

WDF63960513402958

4

107.384,28

351.429,38

CT 20 EMU

2940 KG

2148

110

2008

WDF63960513407556

4

111.727,25

349.735,61

CT 22 EMU

2940 KG

2148

110

2008

WDF63960513410260

4

111.727,25

349.735,61

CT 23 EMU

2940 KG

2148

110

2008

WDF63960513407785

4

111.727,25

349.735,61

CT 30 EMU

2940 KG

2148

110

2008

WDF63960513439554

4

129.476,86

345.296,75

CT31 EMU

2940 KG

2148

110

2008

WDF63960513442593

4

129.476,86

345.296,75

8

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Mercedes-BenzVito
Autovehicul Special M 1
Mercedes-BenzVito
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Sprinter
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Sprinter
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Sprinter
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Sprinter
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Sprinter
Autovehicul Special M 1
Mercedes-Benz Sprinter
Autovehicul Special M 1 Fiat
Ducto
Autovehicul Special M 1
Fiat Ducto
Autovehicul Special M 1
Fiat Ducto
Autovehicul Special M 1
Fiat Ducto
Autovehicul Special M 1
Fiat Ducto
Autovehicul Special M 1
Fiat Ducto
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CT 32 EMU

2940 KG

2148

110

2008

WDF63960513442621

4

129.476,86

345.296,75

CT 33 EMU

2940 KG

2148

110

2008

WDF63960513430687

4

129.476,86

345.296,75

CT 34 EMU

2940 KG

2148

110

2008

WDF63960513439542

4

129.476,86

345.296,75

CT 15 EMU

3880 KG

2987

135

2008

WDB9066331S273255

5

143.783,95

470.552,13

CT 19 EMU

3880 KG

2987

135

2008

WDB9066331S274933

5

149.599,02

468.284,22

CT 21 EMU

3880 KG

2987

135

2008

WDB9066331S275249

5

149.599,02

468.284,22

CT 27 EMU

3880 KG

2987

135

2008

WDB9066331S295237

5

161.053,94

463.787,51

CT 28 EMU

3880 KG

2987

135

2008

WDB9066331S295238

5

161.053,94

463.787,51

CT 29 EMU

3880 KG

2987

135

2008

WDB9066331S297696

5

161.053,94

463.787,51

CT 09 AMU

3300 KG

2198

74

2007

ZFA25000001316907

5

44.328,01

167.990,51

CT 10 AMU

3300 KG

2198

74

2007

ZFA25000001317418

5

44.328,01

167.990,51

CT 11 AMU

3300 KG

2198

74

2007

ZFA25000001317302

5

44.328,01

167.990,51

CT 12 AMU

3300 KG

2198

74

2007

ZFA25000001314800

5

44.328,01

167.990,51

CT 13 AMU

3300 KG

2198

74

2007

ZFA25000001317746

5

44.328,01

167.990,51

CT 14 AMU

3300 KG

2198

74

2007

ZFA25000001317498

5

44.328,01

167.990,51

9
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Autovehicul Special M 1
Fiat Ducto
Autovehicul Special M 1
Fiat Ducto
Autovehicul Special M 1
Fiat Ducto
Autovehicul Special M 1
Fiat Punto
Autovehicul Special M 1
Fiat Punto
Autovehicul Special M 1
Fiat Punto
Autovehicul Special M 1
Fiat Punto
Autovehicul Special M 1
Fiat Punto
Autovehicul Special M 1
Fiat Punto
Autovehicul Special M 1
Fiat Punto
Autovehicul Special M 1
Volkswagen Transporter
Autovehicul Special M 1
Volkswagen Transporter
Autovehicul Special M 1
Volkswagen Crafter
Autovehicul Special M 1
Volkswagen Transporter
Autovehicul Special M 1
Volkswagen Transporter
Autovehicul Special M 1
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CT 15 AMU

3300 KG

2198

74

2007

ZFA25000001315041

5

44.328,01

167.990,51

CT 16 AMU

3300 KG

2198

74

2007

ZFA25000001317832

5

44.328,01

167.990,51

CT 17 AMU

3300 KG

2198

74

2007

ZFA2500000131377

5

44.328,01

167.990,51

CT 10 CUD

1490 KG

1248

51

2007

ZFA18800001022371

4

24.449,20

103.564,01

CT 11 CUD

1490 KG

1248

51

2007

ZFA18800001018563

4

24.449,20

103.564,01

CT 12 CUD

1490 KG

1248

51

2007

ZFA18800001022332

4

24.449,20

103.564,01

CT 13 CUD

1490 KG

1248

51

2007

ZFA18800001018789

4

24.449,20

103.564,01

CT 14 CUD

1490 KG

1248

51

2007

ZFA18800001018620

4

24.449,20

103.564,01

CT 15 CUD

1490 KG

1248

51

2007

ZFA18800001018941

4

24.449,20

103.564,01

CT 16 CUD

1490 KG

1248

51

2007

ZFA18800001018673

4

24.449,20

103.564,01

CT 35 EMU

3000 KG

2461

128

2009

WV1ZZZ7HZ9H052192

5

196.329,37

353.386,77

CT 36 EMU

3000 KG

2461

128

2009

WV1ZZZ7HZ9H077088

5

196.329,37

353.386,77

CT 37 EMU

3500 KG

2461

120

2010

WV1ZZZ2EZA6014060

4

268.171,45

459.699,55

CT 39 EMU

3000 KG

1968

132

2012

WV1ZZZ7HZCH039636

4

313.635,22

342.209,74

CT 40 EMU

3000 KG

1968

132

2012

WV1ZZZ7HZCH041207

4

313.635,22

342.209,74

CT 41 EMU

3000 KG

1968

132

2012

WV1ZZZ7HZCH039490

4

313.635,22

342.209,74

10

60
61
62

Volkswagen Transporter
Autovehicul Special M 1
Citroen Jumper
Autovehicul Special M 1
Citroen Jumper
Autovehicul Special M 1
Citroen Jumper

CT 01 EMU

3500 KG

2198

110

2011

VF7YCUMFB12103265

5

271.751,05

296.509,57

CT 03 EMU

3500 KG

2198

110

2011

VF7YCUMFB12090067

5

271.751,05

296.509,57

CT 06 EMU

3500 KG

2198

110

2011

VF7YCUMFB12092072

5

271.751,05

296.509,57

Intocmit,
Ing. Dorcea Alexandru
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Acord – cadru de servicii
nr.______________data_______________
1.Părţile acordului-cadru
In temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, a intervenit prezentul acord-cadru
între
Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta cu sediul in, Constanta, str. Bravilor, nr. 1, judetul
Constanta,
telefon/fax 0241/623913, cod fiscal 7453157, cont de virament nr.
RO25TREZ2315041XXX000608 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, reprezentată prin
Manager General, Dr.Vasile Popescu, in calitate de promitent-asigurat, pe de o parte
şi
……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic, adresă
................................................................., telefon/fax ............................................., număr de
înmatriculare .................................................., cod fiscal .................................., cont (trezorerie, bancă)
........................................., reprezentată prin .............................................(denumirea conducătorului),
funcţia..........................................., în calitate de promitent asigurator/ pe de altă parte.
2. Scopul acordului cadru
2.1 – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna
contractele de prestări servicii ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, in
scopul asigurarii politelor CASCO pentru autosanitarele mentionate, care fac parte din parcul auto al
Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta.
2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect prestarea de Servicii de asigurare auto CASCO.
3. Durata acordului- cadru
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 1 an, adică de la data semnarii 19.08.2012 până la
18.08.2013.
3.2 In perioada de derulare a acordului cadru preconizam (in functie de bugetul ce ni se va aloca) ca
se vor incheia 2 contracte subsecvente.
- primul contract subsecvent 19.08.2012 – 18.01.2013
- al doilea contract subsecvent 19.01 – 18.08.2013
4. Preţul unitar al serviciilor
4 .1 – Preţul unitar al serviciilor este cel inclus de promitentul/ asigurator în propunerea financiară la
prezentul acord-cadru.
5. Ajustarea preţului
5.1 – Preţul nu se ajustează, va ramane neschimbat pe toata durata acordului cadru
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6. Cantitatea previzionată
6.1 - Cantitatea previzionata de servicii ce urmează a fi prestate în baza contractelor subsecvente este
prevăzută în Caietul de sarcini la prezentul acord-cadru.
7. Obligaţiile promitentului- prestator
7.1 - Promitentul-asigurator se obligă ca serviciile prestate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în
propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
7.2 - Promitentul-asigurator se obligă să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în acordul –
cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru si sa respecte cu strictete toate cerintele si
conditiile impuse prin Caietul de Sarcini.
7.3 – Promitentul-asigurator se obligă să despăgubească promitentul -asigurat împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legatură cu serviciile prestate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către asigurat.
7.4 - Promitentul-asigurator se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin
prezentul acord-cadru.
8. Obligaţiile promitentului–asigurat
8.1 - Promitentul-asigurat se obligă să plătească preţul serviciilor către asigurator în termenul
convenit, respectiv 60 de zile; penalitatile pentru neplata fiecarei rate este de 0.01% pentru fiecare zi
de intarziere de la termenul scadent. Plata intregii polite de asigurare sa fie efectuata in 12 rate.
8.2 - Promitentul-sigurat se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură
de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze servicii care fac obiectul prezentului acordcadru, cu excepţia cazului în care promitentul prestator declară că nu mai are capacitatea de a
răspunde solicitărilor.
8.3 - Promitentul-asigurat este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea
estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor
subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în
raport cu anumite praguri valorice.
9. Comunicări
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
10. Documentele acordului cadru:
a) propunerea tehnică
b)propunerea financiară
c) caietul de sarcini
11.Garanţia de bună execuţie a contractului
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11.1 – Promitentul asigurator se obligă să constituie garanţia de bună execuţie înainte de data
de.......,.în cuantum de 10% din valoarea primului contract subsecvent pentru perioada …… .şi oricum
înainte de începerea execuţiei contractului,
11.2 – Promitentul- asigurat are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în
limita prejudiciului creat, dacă asiguratorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, incepand cu a 5 a zi lucratoare sesizarii
acestora de catre SAJ Constanta. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
autoritatea contractanta are obligaţia de a notifica acest lucru celeilalte parti contractante, precizând
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.4 – Totodata, acesta se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la
îndeplinirea obligaţiilor asumate.
11.5 – Promitentul asigurat se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită
ordinul de începere a contractului numai după ce promitentul asigurator a facut dovada constituirii
garanţiei de bună execuţie.
12. Incetarea acordului cadru
Prezentul acord cadru inceteaza in una din situatiile:
- acordul de vointa al partilor exprimat inainte de ajungere la termen;
- expirarea termenului pentru care a fost incheiat;
- rezilierea de plin drept printr-o notificare scrisa a SAJ Constanta in termen de 15 zile calendaristice
de la data constatarii neindeplinirii obligatiilor promitentului- asigurator prevazute in Caietul de
sarcini si Contractele subsecvente, concomitent cu aplicarea penalitatilor prevazute cat si cu retinerea
garantiei de buna executie constituite .
- declararea promitentului asigurator in incapacitate de plata, faliment sau declararea procedurii de
lichidare, ori suspendarea activitatii prin ridicarea autorizatiilor / avizelor de functionare.
Rezilierea nu afecteaza obligatiile deja scadente ale partilor.
13. Litigii
Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acordcadru se vor soluţiona pe cale amiabilă.
Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, partile nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la
Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din raza teritoriala a
sediului promitentului asigurat.
Părţile au convenit să încheie azi .............. prezentul acord-cadru, în două exemplare, cate unul
pentru fiecare parte
Promitent-asigurat,
SERVICIUL DE AMBULANTA
JUDETEAN CONSTANTA
MANAGER GENERAL ,
DR.POPESCU VASI
Acord-cadru + contract
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CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII
nr.______________data_______________
1. Părţile contractului subsecvent
În temeiul Acordului Cadru nr....................din data de ...................., a intervenit prezentul
contract subsecvent, încheiat
între
Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta cu sediul in, Constanta, str. Bravilor, nr. 1, judetul
Constanta,
telefon/fax 0241/623913, cod fiscal 7453157, cont de virament nr.
RO25TREZ2315041XXX000608 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, reprezentată prin
Manager General, Dr.Vasile Popescu, in calitate de asigurat, pe de o parte
şi
...........................
…………….
Operatorul
economic,
cu
sediul
....................................telefon/fax...........................................
număr
de
înmatriculare
.........................cod
fiscal...................................
cont
(trezorerie,
bancă)
..........................................reprezentată prin ............................................ (denumirea conducătorului),
funcţia ..................................... în calitate de asigurator,
pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) asigurat si asigurator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) asigurator – societatea de asigurari;
d) asigurat – persoana sau institutia care a incheiat un contract de asigurare cu asiguratorul, fiind
titularul interesului asigurabil;
e) preţul contractului - preţul plătibil asiguratorului de către asigurat, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
f) polita de asigurare- document emis de asigurator, care confirma incheierea contractului de
asigurare;
g) suma asigurata – limita maxima pana la care asiguratorul raspunde in cazul producerii
evenimentului asigurat;
h) eveniment asigurat – eveniment precizat in prezentele conditii prin producerea caruia rezulta
daune asupra autovehiculelor asigurate;
i) dauna - prejudiciul material rezultat ca urmare a producerii evenimentului asigurat;
j) dauna partiala- dauna autovehiculului asigurat, astfel incat, prin reparare, reconditionare sau
inlocuirea unor parti componente, autovehiculul poate fi adus in starea anterioara producerii
evenimentului asigurat;
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k) dauna totala- furtul total al autovehiculului sau avarierea acestuia intr-un asemenea grad incat
refacerea prin reparare, reconditionare nu mai este posibila sau depaseste 90 % din valoarea reala a
acestuia;
l) franciza – partea din fiecare dauna suportata de asigurat;
m) despagubire – suma datorata de asigurator asiguratului, in cazul producerii unui eveniment
asigurat;
n) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii
sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci
enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
o) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică
în mod diferit.
4. Clauze obligatorii
4.1. - Asiguratorul, in baza contractului de asigurare si in schimbul platii primei de asigurare de catre
asigurat, acorda despagubiri pentru pagube produse autosanitarelor mentionate in polita de
asigurare, ca urmare a survenirii evenimentelor asigurate in perioada asigurata.
4.2. – Asiguratul isi rezerva dreptul de a reduce sau suplimenta numarul de autovehicule si
schimbarea numerelor de inmatriculare.
4.3. – Asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele produse de oricare ar fi persoana care a
condus autovehiculul, autorizată sau nu de proprietar, în mers sau în staţionare, în următoarele
cazuri:
a) ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule sau cu orice alte corpuri mobile sau imobile aflate în
afara ori în interiorul autovehiculului asigurat, zgârieri, derapări, răsturnări, contacte cu animale
sălbatice sau domestice ori cu oameni, care produc avarii autovehiculelor asigurate;
b) căderi (cădere în prăpastie, cădere în apă prin părăsirea carosabilului, cădere în apă cu
prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii podului), cădere pe autovehicul a unor corpuri
(bolovani, pietre, blocuri de gheaţă sau de zăpadă sau segmente din acestea, copaci, cărămizi, grinzi,
betoane şi altele asemenea);
c) incendiu - pentru pagubele produse prin afumare, pătare, carbonizare sau alte diverse
distrugeri precum şi prin avarieri ca urmare a măsurilor luate în timpul producerii evenimentului
asigurat pentru salvarea autovehiculului sau a construcţiei în care se afla acesta;
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d) trăsnet şi explozie (inclusiv explozia rezervorului de carburant) chiar dacă trăsnetul sau
explozia nu au fost urmate de incendiu, precum şi atunci când acestea s-au produs la distanţă de
autovehiculul respectiv;
e) ploaie torenţială, inclusiv efectele directe şi indirecte ale acesteia, grindină, inundaţie,
furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă
sau gheaţă, avalanşe de zăpadă, căderea unor corpuri pe clădirea în care se afla autovehiculul; în caz
de inundaţie, pentru pagubele produse ca urmare a acoperirii locului unde se afla autovehiculul
asigurat cu un strat de apă provenit din orice cauză, precum şi pentru pagubele produse de acţiunea
mecanică a apelor curgătoare sau a obiectelor purtate de ape;
f) în cazurile de trăsnet, furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbuşire sau alunecare de
teren, greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, avalanşe de zăpadă, se acordă despăgubiri şi pentru
pagubele produse autovehiculului prin efectele indirecte ale acestor fenomene, ca de exemplu:
prăbuşirea unui copac lovit de trăsnet, acţiunea mecanică a obiectelor purtate de furtună sau uragan,
dărâmarea acoperişurilor sau construcţiilor din cauza greutăţii stratului de zăpadă sau de gheaţă, ori
a avalanşelor de zăpadă, a cutremurelor de pământ, a prăbuşirilor sau alunecărilor de teren;
g) în caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice a drumului public sau
a semnalizării necorespunzătoare a obstacolelor sau a lucrărilor care se execută pe acesta.
h) pentru pagubele produse autovehiculelor, prin acţiunea individuală a unor persoane cu
ocazia demonstraţiilor, mitingurilor şi manifestaţiilor.
4.4 Despăgubirile acordate vor acoperi şi cheltuieli privind:
a) transportul autovehiculului la atelierul de reparaţii cel mai apropiat de locul accidentului,
care poate efectua reparaţia, sau la locul cel mai apropiat de garare a autovehiculului (dacă acesta nu
poate fi deplasat prin forţă proprie);
b) pagubele produse autovehiculului asigurat de avarieri sau distrugeri prilejuite de măsurile
luate în timpul producerii evenimentului asigurat, pentru salvarea autovehiculului sau a construcţiei în
care se afla acesta;
c) limitarea pagubelor, dacă aceste cheltuieli sunt necesare în urma producerii unor pagube
cauzate de riscuri cuprinse în asigurare;
d) pagubele produse echipamentului suplimentar numai dacă acesta era montat pe
autovehicul şi dacă avariile ori distrugerile s-au întâmplat odată cu cele produse din orice cauză,
cuprinse în asigurare, însuşi corpului autovehiculului.
e) pagubele produse anvelopelor ori camerelor (inclusiv celor de rezervă) autovehiculului,
centurilor de siguranţă, sistemului de alarmă, farurilor de ceaţă, proiectoarelor, capacelor roţilor,
lanţurilor antiderapante, sculelor, stingătorului, triunghiurilor reflectorizante şi aparaturilor medicale
de urgenta prespitaliceasca numai dacă acestea erau montate ori se aflau în autovehicul şi dacă
avariile ori distrugerile s-au întâmplat odată cu cele produse din orice cauză cuprinsă în asigurare,
însuşi corpului autovehiculului;
f) pagubele produse părţilor componente sau pieselor autovehiculului, în timp ce acestea se
aflau demontate de pe autovehicul în vederea efectuării reparaţiei sau întreţinerii;
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g) în cazul daunei totale, epava autovehiculului (fier vechi cu elementele de identificare) se
predă asiguratului pe bază de proces verbal, după ce asigurătorul a recuperat toate piesele sau
subansamblele folosibile.
4.5. Asigurătorul acordă despăgubiri:
- pentru furtul autovehiculului, al unor părţi componente sau al unor piese ale acestuia;
- pentru pagubele de orice fel produse autovehiculului prin efracţie sau prin acte de violenţă ca
urmare a furtului sau tentativei de furt al autovehiculului, al unor părţi componente sau piese ale
acestuia ori a dotărilor suplimentare; despăgubirile se acordă şi în cazul în care autovehiculul se afla
garat sau parcat, în orice alt loc, chiar şi fără pază;
- pentru pierderea /furtul actelor originale (cartea de identitate, certificatul de înmatriculare) şi a
cheilor autovehiculului sau elementelor de comandă a deschiderii vor fi despăgubite de
asigurător. Actele pierdute sau furate se vor declara nule conform legislaţiei în vigoare pe
cheltuiala asiguratului. Dispozitivele de închidere şi pornire ale autovehiculului vor fi obligatoriu
înlocuite pe cheltuiala asigurătorului.
4.6. Echipamentele suplimentare (statii de emisie- receptie, GPS, tahograf, telefon mobil si aparatura
medicala pentru servicii de urgenta prespitaliceasca) se asigura la valoarea din factura sau cea
declarata de asigurat si acceptata de asigurator, fara a depasi valoarea de comercializarea a unor
echipamente de aceiasi marca sau configuratie existente pe piata din Uniunea Europeana
4.7. Asiguratorul va suporta cheltuielile pentru refacerea autocolantului reflectorizant cu care este
inscriptionata ambulanta (exemplu: dunga reflectorizanta ,insemne specifice ambulantei),
5. Obiectul şi preţul contractului
5.1. - Prezentul contract are ca obiect asigurarea politelor CASCO pentru autosanitarele mentionate
care fac parte din parcul auto al Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, pe perioada ……….
5.2. – Asiguratul se obligă să plătească asiguratorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului
de servicii asigurare CASCO
5.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil
asiguratorului de către asigurat este de ........... lei /
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este ….. luni, adică de la............................până la ………...............
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt :
1. propunerea tehnică
2. propunerea financiară
3. garanţia de bună execuţie,
4. caietul de sarcini
8. Obligaţiile principale ale Asiguratorului: - constatarea si evaluarea pagubelor, stabilirea si plata
despagubirilor
8.1- Constatarea si evaluarea pagubelor se fac de catre un inspector de daune, in baza unui procesverbal de constatare. Stabilirea si plata despagubirilor se fac de catre asigurator pe baza
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documentatiei complete privind cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul asigurat si,
dupa caz, a actelor din care rezulta valoarea reparatiei.
Astfel, constatarea va fi facuta in cel mult 24 de ore de la producerea accidentului , dupa caz, la locul
accidentului, la sediul SAJ Constanta, la unitatea service indicata de Societatea de asigurari,
castigatoare a contractului de asigurare. Ofertantul va prezenta o lista cu inspectorii de daune si
deasemenea va desemna unul sau mai multi dintre acestia care se va ocupa de SAJ Constanta (Nume
si numar de telefon).
8.2 - Termenul maxim de intocmire, aprobare a dosarului de dauna si introducere in reparatie, care
nu va fi in nici un caz mai mare de 3 zile. In caz ca vor aparea lucrari suplimentare fata de cele
consemnate la deschiderea dosarului se vor include in lista de reparatii in maxim 24 ore lucratoare de
la anuntarea unitatii service de catre asigurator.
8.3 - Societatea asiguratoare trebuie sa prezinte o lista cu service-urile din orasul Constanta si/sau
judetul Constanta cu care colaboreaza
8.4 -Ofertantul isi ia anganjamentul ca ne va elibera autosanitara imediat dupa finalizarea
reparatiilor, respectiv in termen de maxim 10 zile in cazul unei daune usoare iar in cazul unei avarii
mai mari in termen de maxim 30 zile. Eliberarea autosanitarei nu va fi conditionata de plata daunei de
catre asigurator.
8.5 - Asiguratorul sa suporte cheltuielile prilejuite in caz de tractare a autosanitarei de la locul
accidentului la service-ul auto.
8.6- Asigurarea CASCO de avarii si furt a autovehiculelor sa fie incheiata cu valabilitate atat in
Romania cat si in afara teritorului Romaniei pentru un numarde 5 autosanitare:
- 3 marca Mercedes Sprinter CT 21 EMU, CT 28 EMU si CT 15 EMU
- 2 marca Volkswagen CT 13 EMU si CT 36 EMU
8.7 – Prin cuantumul pagubei se intelege:
- in cazul daunei totale: valoarea reala a autosanitarei, inclusiv cheltuielile de transport si cele
efectuate in scopul limitarii pagubelor la momentul producerii evenimentului asigurat, din care se
scade valoarea la aceeasi data a eventualelor resturi ce se mai pot intrebuinta/valorifica
(epava).Epava ramane in proprietatea asiguratului.
- in cazul daunei partiale: costul total al reparatiilor partilor componente/subansamblelor avariate
si/sau inlocuirii acestora, inclusiv costurile materialelor si manoperei rezultate din actele de reparatie
(inclusiv TVA), la care se adauga eventualele cheltuieli de transport al autovehiculului avariat, din care
se scade valoarea resturilor ce se mai pot valorifica/intrebuinta.
Asiguratorul va suporta cheltuielile prilejuite in caz de tractare a autosanitarei de la locul accidentului
la service-ul auto.
Totodata, se asigura pagubele produse anvelopelor ori camerelor (inclusiv celor de rezervă)
autovehiculului, centurilor de siguranţă, sistemului de alarmă, farurilor de ceaţă, proiectoarelor,
capacelor roţilor, prelatei care acoperă coviltirul, lanţurilor antiderapante, sculelor, stingătorului,
triunghiurilor reflectorizante şi aparaturilor medicale de urgenta prespitaliceasca numai dacă acestea
erau montate ori se aflau în autovehicul şi dacă avariile ori distrugerile s-au întâmplat odată cu cele
produse din orice cauză cuprinsă în asigurare, însuşi corpului autovehiculului cat si pagubele produse
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părţilor componente sau pieselor autovehiculului, în timp ce acestea se aflau demontate de pe
autovehicul în vederea efectuării reparaţiei sau întreţinerii;
8.8. - Asiguratorul are obligatia de a notifica promt asiguratul despre toate erorile, omisiunile sau
alte inconveniente descoperite de el in derularea prezentului contract, pe toata derularea acestuia.
Totodata acesta are obligatia de a respecta cu strictete toate cerintele si conditiile impuse prin Caietul
de Sarcini.
8.9. - Asiguratorul se obligă să despăgubească asiguratul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de
orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea
caietului de sarcini întocmit.
9. Obligaţiile principale ale asiguratului:
9.1 – Sa achite primele de asigurare in cuantumul stabilit; plata politei se va face cu ordin de plata in
maxim 60 zile de la data scadenta a fiecarei rate.
9.2- Sa intretina autosanitara in conditii bune de lucru si in conformitate cu dispozitiile legale.
9.3 – Sa transmita o informatie scrisa la sediul asiguratorului , in termen de 5 zile, cu privire la:
- schimbarea numelui asiguratului fara ca acest lucru sa afecteze in vreun fel dreptul de proprietate al
persoanei respective;
- cedarea dreptului de folosinta;
- schimbarea sediului;
- schimbarea numarului de inmatriculare al autosanitarei si/ sau retragerea definitiva a cestuia din
circulatie, etc.
9.4 – In cazul producerii evenimentului asigurat, sa instiinteze asiguratorul in timp util despre acest
fapt, furnizand informatii despre autosanitara, data, locul, cauzele si imprejurarile in care s-a produs
evenimentul asigurat, natura si intinderea pagubei;
9.5 – Sa puna la dispozitia asiguratorului toate actele si evidentele necesare constatarii si evaluarii
pagubelor pentru stabilirea dreptului la despagubire;
9.6 – Sa comunice asiguratorului, in termen de maxim 5 zile de la data instiintarii de catre organele de
politie, gasirea masinii sau a partilor componente, precum si identificarea autorilor furtului.
10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, asiguratorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate
prin contract si caiet de sarcini, atunci asiguratul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.01% din valoarea contractului, incepand cu
ziua imediat urmatoare sesizarii acestora de catre SAJ Constanta.
9.2 - În cazul în care asiguratul nu onorează facturile în termen de 60 de zile, atunci acesta are
obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.01% din plata
neefectuată.
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Clauze specifice
11. Garanţia de bună execuţie a contractului
11.1 - Asiguratorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data
de.................,.în cuantum de 10% din valoarea contractului pentru perioada …… .şi oricum înainte de
începerea execuţiei contractului prin Scrisoare de Garantie Bancara.
11.2 – Autoritatea contractanta/ Asiguratul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după
caz, să emită ordinul de începere a contractului numai după ce asiguratorul a facut dovada constituirii
garanţiei de bună execuţie.
11.3 - Asiguratul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă asiguratorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract, incepand cu a 5 a zi lucratoare sesizarii
acestora de catre SAJ Constanta. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie,
autoritatea contractanta are obligaţia de a notifica acest lucru celeilalte parti contractante, precizând
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
11.4 - Asiguratul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la îndeplinirea
obligaţiilor asumate.
12. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
12.1 - (1) Asiguratorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de
la primirea ordinului de începere a contractului.
(2) În cazul în care asiguratorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în
exclusivitate asiguratului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
12.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută
a fi terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se
calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
•
orice motive de întârziere, ce nu se datorează asiguratorului, sau
•
alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea
contractului de către asigurator,
îndreptăţesc pe acesta de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a
acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act
adiţional.
12.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului , asiguratorul nu respecta clauzele acestuia, acesta
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, asiguratului. Modificarea datei/perioadelor de
prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
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13. Incetarea contractului:
Prezentul contract inceteaza in una din situatiile:
- acordul de vointa al partilor exprimat inainte de ajungere la termen;
- expirarea termenului pentru care a fost incheiat;
- rezilierea de plin drept printr-o notificare scrisa a SAJ Constanta in termen de 15 zile calendaristice
de la data constatarii neindeplinirii obligatiilor asiguratorului prevazute in Caietul de sarcini,
concomitent cu aplicarea penalitatilor prevazute cat si cu retinerea garantiei de buna executie
constituite de acesta.
- declararea asiguratorului in incapacitate de plata, faliment sau declararea procedurii de lichidare, ori
suspendarea activitatii prin ridicarea autorizatiilor / avizelor de functionare.
Rezilierea nu afecteaza obligatiile deja scadente ale partilor.
14. Ajustarea preţului contractului
14.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de asigurat asiguratorului sunt tarifele declarate în
propunerea financiară, anexă la contract.
14.2 - Preţul contractului nu se ajustează .
15. Forţa majoră
15.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
15.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
15.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
15.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea
limitării consecinţelor.
15.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
15.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără
ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
16. Cesiunea
16.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, obligaţiile născute rămânând
în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.
16.1 – Prestatorul de servicii poate cesiona dreptul incasa contraprestatia lucrarii de reparatii
executate numai in conditiile prevazute de dispozitiile legale din Noul Cod Civil care reglementeaza
cesiunea de creanta.
17. Soluţionarea litigiilor
17.1 – Partile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu
îndeplinirea contractului.
Acord-cadru + contract

12

17.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, acestea nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la
Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din raza teritoriala a
sediului asiguratului.
18. Limba care guvernează contractul
18.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.
19. Comunicări
19.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
19.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
20. Legea aplicabilă contractului
20.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.
SERVICIUL DE AMBULANTA
JUDETEAN CONSTANTA
MANAGER GENERAL ,
DR.POPESCU VASILE
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1

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

FORMULAR NR. 1
CERTIFICAT
de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai .........................,
întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................, în
calitate de autoritate contractantă, cu nr. ......... din data de ............,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de
vedere.
II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................., următoarele:
1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;
2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele
declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;
3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de
participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;
4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât
ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de
achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a
exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură
sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul
respectivei proceduri;
7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte
calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de
momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în
prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,
Reprezentant/Reprezentanţi legali
(semnături)

Formulare

Data

2

FORMULAR NR. 2

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-persoana
juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează
procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz,
denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],
declar pe proprie răspundere că nu sunt in situatia prevazuta in art. 69^1 din ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare :
ART. 69^1
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt
acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante este
exclus din procedura de atribuire.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
……………………
(semnătura autorizată)
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FORMULAR NR. 3

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul __________, reprezentant împuternicit al ________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals
în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006,
actualizata la data prezentei, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă
şi/sau spălare de bani.
Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completării ......................

Candidat/ofertant,
_________________
(semnătura autorizată)

Formulare
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FORMULAR NR. 4
CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006,
actualizata la data prezentei

Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant
împuternicit
al
_______________________________,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de
achiziţie
publică
având
ca
obiect
................................................................................................................................(denumirea
produsului,
serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de
....................................................... .........declar pe proprie răspundere că :
a. nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic. De asemenea, nu
sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege ;
b. mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către
bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată............................. ;
c. in ultimii 2 ani mi-am indeplinit in mod constiincios obligatiile contractuale neproducand prejudicii
grave beneficiarilor acestora ;
d. nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o
faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)
Data completării ....................

Formulare

Candidat/ofertant,
_________________
(semnătura autorizată)
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FORMULAR NR. 5

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în
tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ...........................................................................
(denumirea si adresa autoritaţii contractante)
cu
privire la orice aspect tehnic si financiar in legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………………………………………………
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei )

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )

Formulare
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Nr.
Crt.

Obiectul
contractului

Codul
CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preţul total al
contractului

Procent
îndeplinit de
prestator
%

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare**)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

________

Operator economic,
......................
(semnatura autorizată)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie);
contractant asociat, subcontractant.
**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a prestării.

Formulare
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OPERATOR ECONOMIC
....................................................
(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR NR. 6

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea
serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda
ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de
.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm
serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica
anexa la formular)
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de
................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru
noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună
cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca
fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă
primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume şi semnătură),
L.S.
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în
numele ....................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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FORMULARUL NR. 7

OPERATORUL ECONOMIC
_________________
(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR DE OFERTĂ
CENTRALIZAT

Nr.
crt.

Tip autovehicul , marca

Nr.
Prima de asigurare
inmatriculare
12 luni

1

Autospecializata Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI

CT 15 ATI

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Autospecializata Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
Autospecializata Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
Auospecializata Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
Autospecializata Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
Autovehicul special tip M1Ford Transit
Autovehicul special tip M1 Ford Transit
Autovehicul special tip M1 Ford Transit
Autovehicul special tip M1 Ford Transit
Autovehicul special tip M1 Ford Transit
Autospeciala Descarcerare Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1 Volkswagen Crafter
Autovehicul Special M 1 VolkswagenTransporter
Autovehicul Special M 1 Volkswagen Transporter
Autovehicul Special M 1 Volkswagen Transporter
Autovehicul Special M 1 Volkswagen Transporter
Autovehicul Special M 1 Volkswagen Transporter
Autovehicul Special M 1 Mercedes-BenzVito
Autovehicul Special M 1 Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1 Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1 Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1 Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1 Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1 Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1 Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1 Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1 Mercedes-Benz Vito
Autovehicul Special M 1 Mercedes-BenzVito

CT 16 ATI
CT 17 ATI
CT 18 ATI
CT 63 AUR
CT 03 AMB
CT 04 AMB
CT 09 AMB
CT 14 AMB
CT 18 AMB
CT 15 SAJ
CT 38 EMU
CT 13 EMU
CT 14 EMU
CT 24 EMU
CT 25 EMU
CT 26 EMU
CT 10 EMU
CT 11 EMU
CT 12 EMU
CT 16 EMU
CT 17 EMU
CT 18 EMU
CT 20 EMU
CT 22 EMU
CT 23 EMU
CT 30 EMU
CT31 EMU

8

9

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
Autovehicul Special
TOTAL

M 1 Mercedes-BenzVito
M 1 Mercedes-Benz Vito
M 1 Mercedes-Benz Vito
M 1 Mercedes-Benz Sprinter
M 1 Mercedes-Benz Sprinter
M 1 Mercedes-Benz Sprinter
M 1 Mercedes-Benz Sprinter
M 1 Mercedes-Benz Sprinter
M 1 Mercedes-Benz Sprinter
M 1 Fiat Ducto
M 1 Fiat Ducto
M 1 Fiat Ducto
M 1 Fiat Ducto
M 1 Fiat Ducto
M 1 Fiat Ducto
M 1 Fiat Ducto
M 1 Fiat Ducto
M 1 Fiat Ducto
M 1 Fiat Punto
M 1 Fiat Punto
M 1 Fiat Punto
M 1 Fiat Punto
M 1 Fiat Punto
M 1 Fiat Punto
M 1 Fiat Punto
M 1 Volkswagen Transporter
M 1 Volkswagen Transporter
M 1 Volkswagen Crafter
M 1 Volkswagen Transporter
M 1 Volkswagen Transporter
M 1 Volkswagen Transporter
M 1 Citroen Jumper
M 1 Citroen Jumper
M 1 Citroen Jumper

CT 32 EMU
CT 33 EMU
CT 34 EMU
CT 15 EMU
CT 19 EMU
CT 21 EMU
CT 27 EMU
CT 28 EMU
CT 29 EMU
CT 09 AMU
CT 10 AMU
CT 11 AMU
CT 12 AMU
CT 13 AMU
CT 14 AMU
CT 15 AMU
CT 16 AMU
CT 17 AMU
CT 10 CUD
CT 11 CUD
CT 12 CUD
CT 13 CUD
CT 14 CUD
CT 15 CUD
CT 16 CUD
CT 35 EMU
CT 36 EMU
CT 37 EMU
CT 39 EMU
CT 40 EMU
CT 41 EMU
CT 01 EMU
CT 03 EMU
CT 06 EMU
0

Operator economic,
........................
(semnatura autorizata)
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