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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

Minister sau  orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Ministerul Afacerilor Externe

Adresa postala: Directia Administrarea Patrimoniului si Achizitii, Bd-ul Aviatorilor nr.50,Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011864, Romania, 
Punct(e) de contact: Cristian Rujinschi, Tel. +40 214311870, In atentia: Florin-Nicolae Bunghiuz, Email: cristian.rujinschi@mae.ro, Fax: +40 213102179, 
Adresa internet (URL): www.mae.ro, 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: 6

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Anunt de participare

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
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II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Contract de prestare servicii de asigurare de viata

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: Sediul MAE, Bucuresti.

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

Acord cadru cu un singur operator

Durata acordului cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: 460,530.00 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Valoarea estimata a celui mai mare contract 
subsecvent:77490.00 Lei; Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 42000.00 Lei; 

Cantitatea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 123 zile de asigurare x 90 persoane asigurate x 7.00 lei/pers/zi 
= 77490.00 Lei;

Cantitatea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 120 zile asigurare x 90 persoane asigurate x 7.00 lei/pers/zi 
=75600.00 lei

Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Prestarea serviciilor de asigurare de via?a, conform contractului, care va fi încheiat, pe durata valabilitatii acestuia.

66511000-5 Servicii de asigurare de viata (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

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

Valoarea minim estimata pentru 731 zile asigurare , 50 persoane asigurate = 255850.00 LEI

Valoarea maxim estimata pentru 731 zile asigurare , 90 persoane asigurate = 460530,00 LEI

Cantitate minim estimata/acord cadru = 50 persoane asigurate / 731 zile asigurare

Cantitate maxim estimata/acord cadru = 90 persoane asigurate / 731 zile asigurare

Valoarea estimata fara TVA: intre 255850.00 si 460530.00 RON

Valoarea estimata fara TVA: 460,530.00 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 / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Incheierea unui acord-cadru

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

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

Bugetul MAE.

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.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) Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"

Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formularul nr. 2)

2) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006 

Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotarâre definitiva si irevocabila, pentru frauda, 
coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal 
privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG 34/2006 (model Formularul nr. 3) 

3) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006

Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal privind neîncadrarea în prevederile art.181 din 
OUG nr.34/2006 (model Formularul nr. 4)

4) Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1

Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (model Formularul nr.5)

Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante definite conform art. 3 lit.s 2 din OUG 
nr.34/2006 sunt urmatoarele: Pandelea Pelmus, Lucretia Tanase, Georgeta Stanciu si Florin Nicolae Bunghiuz.

Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria 
raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii 
profesionale care are competente in acest sens.

Cuantum: 9200 lei; Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei; Modalitatea de constituire: garantia de 
participare se constituie in lei, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006 si cu respectarea dispozitiilor prevazute la 
art. 86 alin. (2), (3) si (6) din HG nr. 925/2006; nu se accepta file CEC; in cazul IMM, garantia de participare constituita la ½ din valoare, va fi 
luata in considerare numai daca este insotita de declaratia pe proprie raspundere redactata conf. Legii nr. 346/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare (formularul 1.1 si, daca este cazul, formularul 1.2), in caz contrar oferta va fi respinsa; in cazul viramentului bancar, 
sumele se vor depune in contul nr. RO43 TREZ 7005 005X XX00 0166, deschis la Trezoreria Operativa a Municipiului Bucuresti, nr. CUI 
4266863; Retinerea garantiei de participare se poate face in conditiile prevazute la art. 87 din HG nr. 925/2006. Pentru operatorii economici 
care constituie garantia de participare in euro/alta valuta, data la care se va face conversia leu/valuta este data publicarii anuntului de 
participare, la valoarea publicata de Banca Nationala a Romaniei (www.bnro.ro). In cazul in care scrisoarea de garantie de participare este 
emisa de catre o societate de asigurare, Ofertantul este obligat sa faca dovada platii politei de asigurare aferente. In cazul in care scrisoarea 
de garantie este emisa in limba romana, se va depune in cadrul ofertei forma originala. Daca instrumentul de garantare este emis intr-o alta 
limba, originalul va fi insotit de o traducere autorizata in limba romana. In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare va fi emis pe numele 
oricaruia dintre membrii asocierii si va acoperi in mod solidar toti membrii asocierii.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Se va constitui, conform  art. 89 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de 10 % din pretul fiecarui 
contract subsecvent, fara TVA; 

Forma de constituire: garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate 
bancara sau de o societate de asigurari. Restituirea garantiei de buna executie se face in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre 
contractant a obligatiilor asumate prin fiecare contract subsecvent.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

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) Ordinul nr. 314/2010 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind punerea in 
aplicare a certificatului de participare la licitatie cu o oferta independenta; 

d) Ordinul nr. 302/2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind aprobarea 
formularelor standard ale Procesului Verbal de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a 
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiuni de servicii;

e) Ordinul nr. 509/14.09.2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind 
formularea criteriilor de calificare si selectie;

f)  www.anrmap.ro;

g) Orice alte acte normative incidente.

Pentru consultarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anrmap.ro.
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Persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu 
originalul( informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor). Persoane 
fizice/juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in 
care ofertantul isi are sediul social/domiciliul sau apartenenta din punct de vedere profesional, precizând numele complet, sediul, persoanele 
autorizate/administratori, domenii de activitate; 

Nota: In situatia documentelor emise in alta limba decât cea romana, acestea vor fi însotite de traducerea autorizata în limba romana. 
Domeniul de activitate mentionat in respectivul document/documente trebuie sa includa/cuprinda si obiectul contractului. Prestarea de 
servicii de asigurari de viata se confirma numai prin prezentarea unor certificate /documente emise de catre Comisia de Supraveghere a 
Asigurarilor (CSA) care în conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1) lit. a),b),c),d),e) ?i alin.(2), din Legea 32 / 2000, unde se precizeaza 
ca: “ Activitatea de asigurare în România poate fi exercitata numai de: persoane juridice române, constituite ca societati pe actiuni si/sau 
societati mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor potrivit procedurii reglementate la art. 12;asiguratori sau 
reasiguratori autorizati în statele membre, care desfasoara activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul României în conformitate 
cu dreptul de stabilire si libertatea de a presta servicii; sucursale apartinând unor societati-mama guvernate de legi dintr-un stat tert, 
autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit procedurii prevazute la art. 12 si cu respectarea conditiilor stabilite potrivit 
cap. III2; filiale ale unor asiguratori sau reasiguratori din state terte, autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit procedurii 
reglementate la art. 12; asiguratori sau reasiguratori care adopta forma de companie europeana pe actiuni (SE - Societas Europaea). ” si ca 
“ Un asigurator nu poate fi înregistrat în registrul comertului fara avizul prealabil în vederea înregistrarii emis de Comisia de Supraveghere a 
Asigurarilor.”

Nota: 1.Valorile cifrei de afaceri vor fi exprimate în lei, la cursul de schimb 
valutar leu/euro, mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru 
anul respectiv. ANUL-CURS(leu/Euro);2012-4,4287; 2013-4,4847; 2014-
4,4821. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat 
Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre B.N.R.; 2. In 
cazul operatorilor economici non-profit (ONG), echivalentul cifrei de afaceri 
sunt veniturile totale anuale.

Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze 
formularul nr.7 - media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.

3.Daca o asociere de operatori economici depune oferta comuna, atunci

situatia economico-financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a

resurselor tuturor membrilor asocierii; 4.În cazul IMM, valoarea cifrei de

afaceri solicitata mai sus, va fi redusa la jumatate. Pentru demonstrarea 
încadrarii în categoria IMM ofertantul va prezenta în mod obligatoriu 
declaratia pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor 
legal/legali al/ai întreprinderii interesate privind încadrarea în categoria IMM. 
Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM va fi 
completata conform modelului prevazut în Anexa nr.1 din Legea 346/2004 
privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Pentru o oferta depusa de o asociere, reducerea se aplica numai 
în cazul în care asocierea este alcatuita exclusiv din IMM-uri, indiferent daca 
acestea sunt persoane

fizice sau juridice, române ori straine.

Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze 
formularul nr.7 - media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.

Informatii generale privind situatia economico-financiara. Ofertantii trebuie

sa faca dovada ca indeplinesc urmatoarea cerinta minima: - media cifrei de

afaceri globale a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de

operatori economici, împreuna) pe ultimii trei ani (2012, 2013, 2014) sa fie

mai mare sau egala decât 150000.00 lei. Operatorul economic (lider,

asociat) trebuie sa completeze formularul nr.7 - media cifrei de afaceri 
globale pe ultimii 3 ani.

Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze 
formularul nr.7 - media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Se va prezenta Formularul nr. 12 - Declaratie privind lista principalelor

prestari de servicii în ultimii 3 ani, calculati la data limita stabilita pentru 
depunerea ofertelor, din care sa rezulte îndeplinirea cerintelor de la punctul 
III.2.3). În cazul asocierilor,cerinta minima impusa la punctul III.2.3) se va 
considera îndeplinita în mod cumulativ prin luarea in considerare a 
experientei tuturor membrilor asocierii.

NOTA : În sustinerea celor declarate în cuprinsul Formularului nr. 12, 
ofertantul are obligatia de a prezenta certificate/documente

exemplu:documente/contracte/procese verbale de receptie)) din care sa

rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare cu cele ce fac obiectul

prezentului contract. Din continutul certificatelor/documentelor trebuie sa 
rezulte date referitoare la: 

- beneficiarul contractului;

- tipul serviciilor prestate;

- perioada în care s-a derulat sau se deruleaza ontractul;

- valoarea contractului, fara TVA.

Se va prezenta Formularul nr. 12 - Declaratie privind lista

principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani. În sustinerea

celor declarate în cuprinsul Formularului nr. 12, ofertantul are

obligatia de a prezenta certificate/documente exemplu: 
documente / contracte / procese verbale de receptie)) din care 
sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare cu cele ce fac 
obiectul prezentului contract. Din continutul 
certificatelor/documentelor trebuie sa rezulte date referitoare la:

- beneficiarul contractului;

- tipul de servicii prestate;

- perioada în care s-a derulat sau se deruleaza ontractul;

- valoarea contractului, fara TVA.

Informatii privind experienta din ultimii 3 ani, calculati la data limita stabilita 
pentru depunerea ofertelor. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 
ani calculati la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a prestart 
servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie 
publica, in valoare cumulata de cel putin 75000.00 lei la nivelul unui 
contract/la nivelul a cel mult 2 contracte. Prestarile de servicii se confirma 
prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o 
autoritate ori de catre clientul beneficiar în conformitate cu prevederile 
art.188, alin. (1), lit.a) din OUG nr. 34/2006.

Se va prezenta Formularul nr. 12 - Declaratie privind lista 
principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani. În sustinerea 
celor declarate în cuprinsul Formularului nr. 12,ofertantul are 
obligatia de a prezenta certificate/documente 
exemplu:documente/contracte/procese verbale de receptie)) din 
care sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare cu cele ce 
fac obiectul prezentului contract. Din continutul

certificatelor/documentelor trebuie sa rezulte date referitoare la: 

- beneficiarul contractului;

- tipul de servicii prestate ;

- perioada în care s-a derulat sau se deruleaza ontractul;

- valoarea contractului, fara TVA.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire
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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

Valorile contractelor propuse ca experienta similara vor fi exprimate in lei la 
cursul de schimb leu/euro mediu, comunicat de B.N.R., pentru anul

respectiv. ANUL CURS leu/Euro:2012-4,4287; 2013-4,4847; 2014-4,4821.

Pentru contractele prezentate pentru dovedirea experientei similare din anul 
2015 care au fost incheiate in Euro va fi luat in considerare cursul valutar de 
schimb lei/Euro comunicat de B.N.R. in data de 02.11.2015. Ofertantii care 
trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de 
schimb medii anuale stabilite de catre B.N.R. Prestarea serviciilor similare 
se confirma prin prezentarea de documente astfel cum se precizeaza mai 
sus. Referitor la forma de prezentare se aplica prevederile art. 188, alin. (1), 
lit. a) din OUG 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. 
Certificatele/documentele ce sunt în alta limba decât limba româna, vor fi 
însotite de traduceri autorizate în limba româna.

Se va prezenta Formularul nr. 12 - Declaratie privind lista 
principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani.În sustinerea celor 
declarate în cuprinsul Formularului nr. 12,ofertantul are obligatia 
de a prezenta certificate/documente 
(exemplu:documente/contracte/procese verbale de receptie)) din 
care sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare cu cele ce 
fac obiectul prezentului contract. Din continutul

certificatelor/documentelor trebuie sa rezulte date referitoare la:

- beneficiarul contractului;

- tipul serviciilor prestate;

- perioada în care s-a derulat sau se deruleaza ontractul;

- valoarea contractului, fara TVA

Se va prezenta Formularul nr. 12 - Declaratie privind lista

principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani. În sustinerea celor 
declarate în cuprinsul Formularului nr. 12,ofertantul are obligatia 
de a prezenta certificate/documente 
(exemplu:documente/contracte/procese verbale de receptie)) din 
care sa rezulte ca ofertantul a prestat servicii similare cu cele ce 
fac obiectul prezentului contract. Din continutul 
certificatelor/documentelor trebuie sa rezulte date referitoare la:

- beneficiarul contractului;

- tipul serviciilor prestate;

- perioada în care s-a derulat sau se deruleaza contractul;

- valoarea contractului, fara TVA.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) 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

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

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: Pretul ofertei. 

b) informatii referitoare la : - existenta de preturi sau valori noi prezentate în cadrul licitatiei electronice – numarul participantilor la licitatia 
electronica - clasament 

**Numarul de runde ale licitatiei electronice: (una). 

**Licitatia electronica va începe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. 

**Durata unei runde: 1 (una)zi. În cazul în care dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica vor exista preturi egale si clasate pe 
primul loc, autoritatea

contractanta va solicita operatorilor economici în cauza noi propuneri financiare care se vor depune în plic închis la sediul autoritatii 
contractante.
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Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

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

60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnica se va intocmi conform modelului (Formularul nr. 8) in conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Aceasta 
va reflecta asumarea si respectarea de catre ofertant a tuturor cerintelor, obligatiilor si caracteristicilor tehnice prevazute in caietul de sarcini. 
La completarea formularului nr. 8 se vor respecta recomandarile si solicitarile mentionate.Informatii referitoare la respectarea obligatiilor 
privind conditiile de munca si protectia muncii: Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de 
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul 
îndeplinirii contractului(conform Formularului nr. 11 - Declaratie referitoare la conditiile de munca si protectia muncii). Informatii detaliate 
privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii în

munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html. În cazul unei asocieri,

aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se va prezenta prin completarea valorii totale ofertate in lei, fara TVA, reprezentand pretul total al serviciilor ce fac 
obiectul contractului – se va completa: 

1. propunerea financiara (Formularul nr. 9 - Formular de oferta); 

2. centralizatorul propunerii financiare (Formularul nr. 10). La completarea formularului nr. 10 se vor respecta recomandarile si solicitarile 
mentionate, inclusiv cele din caietul de sarcini. Evaluarea propunerilor financiare prezentate se va realiza prin compararea propunerilor 
financiare pentru 1 persoana asigurata / 1 zi asigurare .

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Oferta se depune personal sau se expediaza la sediul autoritatii contractante, Ministerul Afacerilor Externe, Directia Administrarea 
Patrimoniului si Achizitii din B-dul. Aviatorilor nr. 50, cod postal 011864, sector 1, Bucuresti. Ofertele trebuie depuse pana la termenul limita 
de primire a ofertelor. Oferta si documentele care insotesc oferta se depun in original in plic sigilat pe care vor fi inscrise:- denumirea 
ofertantului; - denumirea si adresa autoritatii contractante;- textul: „Oferta prestare servicii asigurari de viata”- textul: „A nu se deschide 
inaintea sedintei de deschidere a ofertelor”. Instrumentul de garantare si, daca este cazul, declaratia pe proprie raspundere (anexata) 
redactata conform Legii nr. 346/2004, se depun separat, in plic sigilat, pe care vor fi inscrise:- denumirea ofertantului- denumirea si adresa

autoritatii contractante;- textul: „Instrument de garantare (furnizare sistem depozitare documente clasificate)”- textul „A nu se deschide 
inaintea sedintei de deschidere a ofertelor”. Documentele care compun oferta vor fi semnate si stampilate de reprezentantul autorizat al 
ofertantului. Oferta si documentele insotitoare vor fi intocmite fara modificari, adaugiri sau stersaturi. Acestea vor fi luate in considerare doar 
daca sunt certificate prin semnatura si stampila de reprezentantul autorizat al ofertantului. Retragerea ofertelor se poate face numai la 
solicitarea scrisa a operatorului economic, depusa la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Nu se 
accepta modificarea ofertei. Ofertele depuse dupa data si ora limita stabilita, sau la alta adresa decat cea indicata vor fi respinse. Plata

produselor se va face in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 72/2013.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
Ofertantul va completa Formularul nr.6. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba 
un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura 
electronica). In cazul in care mai multe oferte admisibile au acelasi cel mai mic pret ofertat, ofertantii aflati in aceasta situatie vor proceda la 
depunerea unei noi oferte financiare in plic inchis, in urma solicitarii autoritatii contractante. Toate certificatele/documentele solicitate trebuie sa 
fie prezentate conf. art. 5 din Ordinul nr. 509/2011 al ANRMAP, impreuna cu stampila si semnatura reprezentantului legal al ofertantului. 
Documentele emise de societati de asigurare si/sau banci vor fi inaintate in forma originala. Documentele emise de autoritatile competente vor 
fi valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care documentele sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea vor fi 
insotite de o traducere autorizata in limba romana. Persoana care este autorizata sa semneze declaratiile/formularele, va depune dovada 
(documentul emis de catre o autoritate competenta, de exemplu Registrul Comertului) capacitatii sale de reprezentant legal al operatorului 
economic; iar in cazul cand respectiva persoana nu este reprezentantul legal al operatorului economic, va atasa o imputernicire semnata de 
catre acesta. In situatia in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, fiecare membru de grup va inainta toate documentele si 
formularele mai sus mentionate. Persoana desemnata pentru participarea la sedinta de deschidere, va prezenta imputernicirea scrisa pentru 
participare emisa de reprezentantul autorizat al societatii respective.

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

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Ministerul Afacerilor Externe - Directia Juridic Legislatie si Contencios

Adresa postala: Adresa postala: Aleea Modrogan nr.14, Sector 1.,,, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011822, Romania, Tel. +40 214311444, Email: 
djlc@mae.ro, Fax: +40 213192374, Adresa internet (URL): www.mae.ro

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: Fonduri bugetare


