
  Anunt de participare numarul 183249/06.03.2018

 Inapoi

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele
acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Numar anunt: 183249 / 06.03.2018
Denumire contract: Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor
prin accidente de vehicule si de tramvaie, denumite in continuare R.C.A.
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:

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Adresa postala:  Strada Banu Dumitrache nr. 46, sector 2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  032572 ,
Romania , Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice , Tel.  +40 212322640 , In atentia:  Serviciul
Achizitii Publice , Email:  lucian.serbu@igsu.ro , Fax:  +40 212084546 , Adresa internet (URL): 
www.igsu.ro , 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)
- Ordine si siguranta publica

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)  DESCRIERE
II.1.1)  Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de
vehicule si de tramvaie, denumite in continuare R.C.A.

II.1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: ROMANIA
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov

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 agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 12,861,540 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar în functie de perioadele de început a valabilitatii
politelor, de eventualele intrari de autovehicule si de fondurile bugetare puse la dispozitie cu aceasta
destinatie

II.1.5)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de asigurare R.C.A. pentru tehnica din înzestrarea unita?ilor subordonate I.G.S.U.  

Prezenta procedura este organizata de catre o asociere de autoritati contractante: Inspectoratul General
pentru Situatii de Urgenta (reprezentant al asocierii) si unitatile subordonate (asociati- beneficiari finali)
conform Acordul de Asociere nr. 130826/01.02.2018, incheiat în baza art. 4 alin. (1) litera c si art. 44 din
legea 98/2016 privind achizi?iile publice.  
Acordul cadru se va încheia de catre IGSU ca reprezentant al asocierii si va fi semnat de toate partile
semnatare ale acordului de asociere, iar contractele subsecvente vor fi încheiate de catre fiecare unitate
subordonata a IGSU ca membru- beneficiar al asocierii pentru vehiculele proprii.  

Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificare / informatii suplimentare: Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor
solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru
depunerea ofertelor.

II.1.6)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)

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

II.1.8)  Impartire in loturi
Nu

II.1.9)  Vor fi acceptate variante
Nu

II.2)  CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1)  Cantitatea totala sau domeniul

Cantitate minima estimata acord-cadru 7000 POLITE  
Cantitate maxima estimata acord-cadru 18000 POLITE  
Cantitate minima estimata contract subsecvent 1 POLITA  
Cantitate maxima estimata contract subsecvent 791 POLITE  
Valoarea celui mai mare contract subsecvent 565.183,23 lei
Valoarea estimata fara TVA: 12,861,540 RON

II.2.2)  Optiuni
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.1.1)  Depozite valorice şi garantii solicitate

Cuantumul garantiei de participare: - 128.615,40 lei Perioada de valabilitate - 90 zile. Perioada de valabilitate
a garantiei de participare se va raporta la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modalitatea de
constituire: - conform art. 36 din H.G.R. nr. 395/2016. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în
alta valuta se va face la cursul BNR, din data publicarii A.P. în SEAP. În cazul instrumentelor de garantare
(scrisoare bancara sau polita de asigurare) se va avea în vedere ca acestea sa confirme irevocabilitatea
garan?iei constituite. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garan?iei de participare se va
executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate. Cont IGSU:RO48TREZ7005005XXX000173, deschis la DTCPMB, beneficiar: UM
0276Bucuresti, CUI: RO4203997. Garantia de participare emisa în alta limba decat romana va fi insotita de
traducerea autorizata in limba romana. In cazul constituirii garantiei prin Polita de asigurare, se va depune si
dovada achitarii primei de asigurare. Garan?ia de participare trebuie sa fie prezentata autorita?ii
contractante, cel mai târziu la data ?i ora limita de depunere a ofertelor, prevazute în anun?ul de participare.
Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 38 din H.G.
395/2016. Cuantumul garantiei de buna executie se stabileste în procent de 10 % din valoarea fara T.V.A. a
fiecarui contract subsecvent. Modalitatea de constituire: - În conformitate cu prevederile art. 40 alin. 1, din



H.G. nr. 395/2016. Garantia de buna executie emisa în alta limba decât limba româna va fi însotita de
traducerea autorizata în limba româna.

III.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat

III.1.3)  Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016

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

III.2)  CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1)  Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii (inclusiv asociatii / subcontractantii ) au obligatia completarii si prezentarii initiale a unui DUAE
distinct. 
ATENTIE! Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv asociatii / subcontractantii ) atrage respingerea
acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de
subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie
temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in
sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura
desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.  
Ofertantii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 164, art. 165 si art.
167 din Legea 98/2016.  
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: 
Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea Licita?iei electronice va
prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele necesare pentru demonstarea informa?iilor din
DUAE (inclusiv asociatii / subcontractantii).  
Aceste documente sunt:  
1.- cazierul judiciar al operatorului economic; 
2.- cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere si de supraveghere al respectivului
operator economic, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 
3.- cazierul judiciar al celor ce au putere de reprezentare, de decizie ?i de control în cadrul operatorului
economic, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 
4. - certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale
pe raza careia societatea îsi are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la
momentul depunerii acestuia;  
5.- certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberate de compartimentul/ biroul/ serviciul/ directia de
impozite si taxe locale din cadrul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia operatorii economici îsi au
sediul social, din care sa reiasa ca ofertantii nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia. 
6.- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de
derogarile prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice;  
7. - alte documente edificatoare, dupa caz.  
8. In sensul prevederilor art. 60 si art. 167 alin. 1 lit. e) din Legea 98/2016, persoanele ce de?in functii de
decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de
atribuire sunt urmatoarele:  
- Dan Paul IAMANDI, Cezar Mihai DAMIAN, Anda Camelia BALACI-MIROIU, Mircea Lucian SERBU, Ion
OLTEANU, Florin Catalin CIOBANU, Marian PAUN, Aurel STAN, Liviu MIRESCU, Andrei BULANCIA.  
Autoritatea contractanta va avea dreptul de a solicita clarificari si/sau completari referitoare la aceasta
declaratie oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificari în Lista de mai sus.  
9. - În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare, în cazul în
care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura
celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situa?iile prevazute la art. 164, 165 si 167 din
Legea nr. 98/2016, se va accepta o declara?ie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista
prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declara?ie autentica data în fata unui notar,
a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest
sens.  
10. - Documentele emise în alta limba decât limba româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba
româna. Modalitate de indeplinire: Ofertantii (inclusiv asociatii / subcontractantii ) au obligatia completarii si
prezentarii initiale a unui DUAE distinct. 
ATENTIE! Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv asociatii / subcontractantii ) atrage respingerea
acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de
subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie
temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in



sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru
a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.  
CERINTA NR. 1.Operatorii economici ce participa la depunerea unei oferte trebuie sa dovedeasca o forma
de inregistrare in conditiile legii din tara sa de rezidenta, respectiv 
- ca este legal constituit, 
- ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii 
- ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru si care cad in
sarcina sa conform ofertei depuse. 
Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea Licita?iei electronice va
prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele necesare pentru demonstarea informa?iilor din
DUAE (inclusiv asociatii / subcontractantii). 
Aceste documente sunt: 
a.Pentru persoanele juridice române: se va solicita Certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei - Oficiul
Registrului Comertului din care sa rezulte denumirea completa, sediul social si punctul/punctele de lucru,
persoanele autorizate (administratori/persoane imputernicite), domeniul de activitate principal/domeniile de
activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora 
b.Pentru persoanele juridice straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de
inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu legislatia din tara de
rezidenta a operatorului economic. 
c. Pentru persoanele fizice romane/straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o
forma de inregistrare ca persoana fizica autorizata, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a
operatorului economic. 
d. Informa?iile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii. 
e. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.  
CERINTA NR. 2. Operatorii economici ce participa la depunerea unei oferte trebuie:  
- sa fie autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara - conform Legii nr. 132/2017 privind asigurarea
obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse ter?ilor prin accidente de vehicule si tramvaie;
Normei ASF nr. 20/2017 privind asigurarile auto din România, art. 4 ?i 5; Normei ASF nr. 20/2016 privind
autorizarea si monitorizarea societa?ilor de asigurare ?i resigurare, art. 3,4,5,6;;  
- sa fie inscrisi in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP - - conform
Legii 677din 21noiembrie 2001pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circula?ie a acestor date, art.11;  
- sa detina o autorizatie speciala sau sa fie membrii ai unei organizatii de profil pentru a putea presta
serviciile in statul de origine – conform FOS (freedom of services – libertatea de a presta servicii) care se
refera la comercializarea directa a serviciilor de catre o societate de asigurare reasigurare într-un alt stat
membru la distan?a (fara a avea un sediu sau o sucursala deschisa în statul membru); sau FOE (freedom of
establishment – dreptul de stabilire) care se refera la comercializarea serviciilor de catre o societate de
asigurare-reasigurare printr-o sucursala deschisa în alt stat membru (statul membru gazda) (vânzare cu
prezen?a fizica ?i contact direct cu consumatorii).  
Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea Licita?iei electronice va
prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele necesare pentru demonstarea informa?iilor din
DUAE (inclusiv asociatii / subcontractantii). 
Aceste documente sunt: 
a.Pentru persoanele juridice române se va solicita:  
- Autorizatie emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin care operatorii au dreptul sa practice
asigurari obligatorii de raspundere civila auto RCA.  
b.Pentru persoanele juridice straine se vor solicita:  
- autorizatie speciala sau un document care demonstreaza ca este membru al unei organizatii de profil pentru
a putea presta serviciile de asigurare obligatorie de raspundere civila auto RCA in statul de origine.

III.2.2)  Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3)  Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

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



IV.1)  TIPUL PROCEDURII
IV.1.1)  Tipul procedurii

Licitatie deschisa
IV.2)  CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)  Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2)  Se va organiza o licitatie electronica

Da
Informa?ii privind licita?ia electronica utilizata ca etapa finala a procedurii de licitatie deschisa (art. 20 alin. 9
din H.G. nr. 395/2016): a) Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare il reprezinta
pre?ul total fara T.V.A. ; Pre?ul total se determina prin formula: Ptotal ofertat = Punit/politaxCmax Ptotal
ofertat = preturile tuturor poli?elor vehiculelor Punit/polita = pre?ul unitar pentru o poli?a Cmax = cant maxima
de vehicule(polite) prevazute. b) Limite ale valorilor pana la care pre?ul total fara T.V.A poate fi îmbunata?it: -
conform prevederilor legale emise de A.S.F.; c) Inform care urmeaza a fi puse la dispozi?ie participan?ilor la
procesul repetitiv de ofertare: - Determinarea in orice moment a pozi?iei pe care o ocupa in clasament; -
Numarul participan?ilor in runda respectiva a licita?iei electronice; - Preturi noi prezentate in cadrul rundei de
licitare, de catre al?i ofertan?i. Pe parcursul rundelor nu se va dezvalui identitatea ofertan?ilor. d)Inform
relevante privind procesul repetitiv de licita?ie electronica: - LE va începe dupa cel pu?in 2 (doua) zile
lucratoare de la transmiterea invita?iei de catre SEAP; - LE se va desfa?ura in 1 (una) runda; - Durata unei
runde: - 1 (una) zi. -Pas minim de licitare: - 0.01% din pre?ul total fara T.V.A. e) Condi?iile in care ofertan?ii
vor avea dreptul sa liciteze: - În cadrul LE ofertan?ii participan?i nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele
depuse anterior organizarii acestei faze; - In cazul în care ofertantul declarat admis si înregistrat în SEAP nu
modifica în cadrul rundelor de licita?ie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la
stabilirea clasamentului final este luata în considerare ultima oferta depusa anterior organizarii acestei faze. f)
Finalizarea LE: Licita?ia electronica se va finaliza dupa încheierea rundelor de licitare stabilite prin calendarul
de desfa?urare. Nota! – În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea
contractanta solicita ofertan?ilor o noua propunere financiara in plic închis, iar contractul va fi atribuit
ofertantului a carui noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut. Atribuirea se va face pe baza
rezultatului ob?inut în urma finalizarii licita?iei electronice. Dupa runda de reofertare (licitare electronica),
operatorul economic clasat pe primul loc va transmite “Autoritatii contractante” urmatoarele documente: -
Formularul de oferta financiara - cu noua valoare a ofertei (rezultata in urma licitarii electronice); - Anexa la
formularul de oferta financiara. In baza acestei oferte se vor încheia acordul-cadru si contractele subsecvente
aferente acestuia. Precizari referitoare la op?iunea de prelungire automata a licita?iei: Licitatia se prelungeste
automat în cazul modificarii clasamentului. Timpul de prelungire depinde de ofertantii participanti la procedura
daca acestia fac modificari care duc la schimbarea locului 1 din clasament, adica, licitatia electronica nu se
mai finalizeaza la o ora fixa, daca în ultimul minut s-a produs o modificare a primei pozitii din clasament.
Conform precizarilor Agen?iei pentru Agenda Digitala a României, în acest caz, licitatia se va prelungi
automat cu 5 minute. Cele 5 minute se aplica orei de închidere a licita?iei. Daca în intervalul de 1 minut pâna
la ora de închidere a licita?iei se produc alte modificari ale clasamentului, care nu tin de locul 1 în clasament,
termenul de prelungire ramâne cel de 5 minute dupa ora de închidere. Daca în ultimul minut din cele 5
minute de prelungire a licita?iei are loc o noua schimbare a locului 1 în clasament, licitatia se va prelungi
automat cu înca 5 minute de la data modificarii clasamentului. Decalarea termenului de finalizare se va face
repetitiv, pâna la ora 17.00, reluându-se a doua zi începând cu ora 09.00, doar daca se îndepline?te condi?ia
anterioara.

IV.3)  INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3)  Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2018
16:00
Documente de plata: NU

IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2018 16:00

IV.3.5)  Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)  Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta



90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)  Conditii de deschidere a ofertelor

Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor):  16.07.2018 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu

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
-DUAE - Document Unic de Achizitie European - reprezinta o declaratie pe propria raspundere a
opopratorului economic potrivit careia nu se afla intr-una dintre situatiile de excludere prev. de legislatia
nationala si indeplineste criteriile de calificare si selectie precizate de A.C. in fisa de date a achizitiei. A se
consulta instructiunile de completare puse la dispozitie de catre ANAP. - Acordul cadru se va încheia de catre
IGSU ca reprezentant al asocierii si va fi semnat de toate partile semnatare ale acordului de asociere, iar
contractele subsecvente vor fi încheiate de catre fiecare unitate subordonata a IGSU ca membru- beneficiar
al asocierii pentru vehiculele proprii.

VI.4)  CAI DE ATAC
VI.4.1)  Organism 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
Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2)  Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de notificare si de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr.
101/2016.

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5)  DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
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