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CAIET DE SARCINI
ACHIZIȚIE SERVICII PENTRU ÎNCHEIEREA ASIGURĂRII OBLIGATORII RCA
Prezentul caiet de sarcini cuprinde totalitatea serviciilor privitoare la încheierea
asigurării obligatorii RCA pentru autovehiculul pe care Centrul Școlar de Educație Incluzivă
Nr. 2 Bistrița îl are în dotare, specificațiile, modul de prestare a serviciilor și alte informații și
cerințe de care vor ține cont ofertanții la întocmirea ofertei.
I. Generalități
1. Asigurarea RCA va fi încheiată pe o perioadă de 1 an (12 luni) de la data expirării actualei
polițe de asigurare.
2. Prima de asigurare va fi prezentată în lei / automobil.
II. Mijloace de transport supuse asigurării:
2.1 Structura și datele mijlocului de transport supus acestui tip de asigurare este prezentată
după cum urmează, detaliată pe caracteristicile mașinii:

Nr
crt

Nr.
înmatriculare

1

BN
WXM

Serie șasiu

03 UU1KSD0
M5386250
68

Categoria
autovehic
ulului

Autotur
ism M1

Marca
și tipul

Dacia
Logan
Break

Masa
totală
maxi
mă
autori
zată

Nr.
locu
ri

1840 7

Capac
it.
cilindr
ică
(cm³)

1598

Putere
(KW)

Dată
expirar
e poliță
RCA

77/
Benzină

03.04.
2018

III. Condiții de participare
Ofertanții vor face dovada că sunt autorizați pentru efectuarea asigurării obligatorii de
răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule, privind
activitatea de asigurare și supraveghere a asiguraților, cu modificările și completările
ulterioare și îndeplinesc condițiile precizate în Norma ASF nr. 23/ 2014 privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule.
În cadrul propunerii financiare ofertantul va specifica valoarea poliței de asigurare
RCA, precum și limitele de despăgubiri notificate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor,
pentru pagube materiale.
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IV. Modalități de plată
Plata se va face din contul deschis la Trezoreria Bistrița prin ordin de plată, în baza facturii
emise de prestator, în termen de 30 de zile de la primirea facturii, pe baza facturii în original
emise de prestator.
V. Criteriul de atribuire a contractului de achiziție: ”PREȚUL CEL MAI SCĂZUT”
Polița de asigurare se va încheia cu operatorul economic a cărui ofertă răspunde la toate
cerințele solicitate în prezentul caiet de sarcini și a cărui propunere financiară conține prețul
cel mai scăzut.
VI. Modul de elaborare a ofertei
Ofertantul va prezenta oferta de preț pentru autovehiculul prezentat.
- Nu se admit oferte alternative
- Prețurile se vor exprima în lei
- Toate cerințele caietului de sarcini sunt minimale și obligatorii. Dacă cerințele minime
obligatorii nu sunt îndeplinite de ofertă, aceasta se descalifică.
VII: Prezentarea ofertei
Ofertele vor fi trimise pe adresa de email a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2,
respectiv oferte.csei2bn@yahoo.com
Perioada de valabilitate a ofertelor este de maxim 5 zile calendaristice, din care minim 3
lucrătoare de la data transmiterii acestora.
Limba de redactare a ofertei este limba română.
Nu se solicită constituirea undei garanții de participare.
Nu se solicită constituirea unde garanții de bună execuție a contractului.
VIII. Modul de evaluare a ofertei
Pentru a evita contractarea unor servicii necorespunzătoare și pentru a evidenția cât mai ușor
avantajele fiecărei oferte studiate în etapa prealabilă de testare de piață, criteriul de atribuire a
contractului este ”prețul cel mai scăzut” al ofertei totale. Oferta declarată conformă și care are
cel mai mic preț total, va fi declarată câștigătoare.
Responsabil achiziții,
Adm. fin. Pavelea Nicoleta

