Anunt de atribuire (sectoriale) numarul 170547/30.06.2016

Detaliu anunt
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare anunt: Publicat
Data transmiterii in SEAP: 29.06.2016 12:36
Data trimiterii la OJ: 29.06.2016 23:00
Data publicarii in SEAP: 30.06.2016 01:30
Trimite la OJ: Da
Valoarea totala a contractului: 3,199,600.02 RON

INFORMATII ANUNT DE PARTICIPARE ASOCIAT
Numar anunt:
167167 / 05.04.2016
Denumire
Acord cadru servicii de asigurare
contract:
Planuri anuale de achizitii publice
An
Denumire plan

Denumire detaliu plan

Tip legislatie: OUG nr.34/2006
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)
DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

PUBLITRANS 2000 S.A.
Adresa postala: Str. Depozitelor Nr.2L , Localitatea: Pitesti , Cod postal: 110129 , Romania ,
Punct(e) de contact: Compartiment achizitii publice , Tel. +40 248213573 , In atentia: Torok
Daniela , Email: torok.daniela@publitrans2000.ro , Fax: +40 248213577 , Adresa internet (URL):
http://publitrans2000.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2)

ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) A(LE) ENTITATII CONTRACTANTE

- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)
DESCRIERE
II.1.1)
Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Acord cadru servicii de asigurare
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a
II.1.2)
serviciilor

II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.1)

Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. din Pitesti, str. Depozitelor nr.2L, judetul
Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Incepand cu data de 01.10.2016 sunt necesare: asigurari RCA pentru întregul parc auto, asigurari
CASCO pentru 70 autobuze noi tip Solaris Urbino 12, asigurari pentru calatori si bagajele acestora si
asigurari de risc profesional pentru membrii consiliului de administratie al S.C. Publitrans 2000 S.A.
conform datelor din caietul de sarcini.
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66510000-8 - Servicii de asigurare (Rev.2)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI (CONTRACTELOR)
Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3,199,600.02 RON

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)
S-a organizat 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
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2016/S070-123205 din 09.04.2016
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2016/S003-003351 din 06.01.2016
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4855
Denumirea: Acord cadru servicii de asigurare
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI 27.06.2016
V.1)
DATA TRANSMITERII IN SEAP 29.06.2016
V.2) NUMARUL DE OFERTE PRIMITE 2
NUMARUL DE OFERTE ADMISIBILE 2
V.3) NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI ECONOMIC CARUIA I-A FOST ATRIBUIT CONTRACTUL

Asigurarea româneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Adresa postala: B-dul Carol I, nr. 31-33, sector 2 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 7000
, Romania , Tel. +40 21601102/+40 750021028 , Email: lavinia.cotleanu@asirom.ro , Fax:
+40 21011289/+40 216011288/+40 216011290 , Adresa internet (URL):
http://www.asirom.ro/
V.4) INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
ESTIMAREA INITIALA A VALORII CONTRACTULUI
Valoarea: 6500000.00 Moneda: RON Fara TVA
VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
Valoarea: 3199600.02 Moneda: RON Fara TVA
V.5) CONTRACTUL AR PUTEA FI SUBCONTRACTAT
Nu
SECTIUNEA V.2 ATRIBUIREA SI VALOAREA CONTRACTULUI
informatii obligatorii care nu sunt destinate publicarii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
CONTRACTUL DE FATA ESTE LEGAT DE UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
VI.1)
COMUNITARE
Nu
VI.2)
ALTE INFORMATII
În cazul în care oferta cu cel mai mic pret se afla la egalitate cu o alta/e oferta/e autoritatea contractanta
va solicita depunerea unor noi oferte de preturi în plic sigilat. Operatorul economic nu poate participa la
procedura de atribuire in mai mult de o ipostaza, in acest sens se solicita demonstrarea calitatii de
participant la procedura si se va completa Formularul nr. 5 - Declaratie privind calitatea de participant la
procedura, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata. In cazul in care un grup de
operatori economici se asociaza in scopul de a depune oferta comuna, fiecare membru al asocierii va
prezenta acest formular. Nota: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În
cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire.
Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia
semnatarului. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor
documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. 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. Ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale
subcontractantilor. Se va completa si depune Formularul nr.8 - DECLARATIE SUBCONTRACTANTI din
sectiunea Formulare. Ofertantul va prezenta informatii privind partea din contract pe care operatorul
economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul trebuie sa indice în cadrul ofertei faptul
ca la elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii
prin respectarea prevederilor legale cu toate modificarile si completarile ulterioare, Formularul nr.16 DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE LA CONDITIILE DE MUNCA
SI PROTECTIA MUNCII din sectiunea Formulare. Neofertarea unui serviciu de asigurare din cadrul

pachetului de servicii solicitat – parte integranta din caietul de sarcini, va duce la respingerea ofertei ca
fiind neconforma. Ofertantul va prezenta o împuternicire din partea asiguratorului (care emite politele de
asigurare si plateste despagubirile pentru daunele înregistrate) semnata în original de catre
reprezentantul legal al acestuia, care sa certifice reprezentarea la procedura. Nu sunt acceptate oferte
din partea mai multor reprezentanti (sucursale, filiale, puncte de lucru, intermediari).
VI.3)
CAI DE ATAC
VI.3.1)
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.3.2)
Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)
Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. - Oficiul juridic
Adresa postala: str. Depozitelor Nr.2L, , Localitatea: Pitesti , Cod postal: 110129 , Romania , Tel.
+40 248213573 , Email: office@publitrans2000.ro , Fax: +40 248213577 , Adresa internet (URL):
http://publitrans2000.ro
Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit
VI.3.4)
contractul/acordul cadru: Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul
VI.3.5)
cadru: VI.3.6)
Procedura verificata UCVAP: Nu
VI.4)
DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
29.06.2016 12:36
Inapoi

Istoric anunturi
Lista erate

Anunt de participare

Contracte subsecvente

