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INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI  
 
SECTIUNEA I : AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT DE CONTACT 
Denumire oficială: Garda de Coastă  
Adresă: Aleea Zmeurei, nr.3, loc. Constanta, judet Constanta 
Localitate: Constanta  Cod poştal: 

900433 
Ţara: România 

Punct de contact: Garda de Coasta 
În atenţia: Cms.sef Dinu Costel 

Telefon: 0241.641038/int.26014; 0241.553794 
achizitii.gardadecoasta@igpf.ro 

E-mail: achizitii.gardadecoasta@igpf.ro Fax: +40 241553794 
Adresa de internet: www.politiadefrontiera.ro 
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro 
Alte informaţii  pot fi obţinute la: 
x Punctul de contact  menţionat anterior 
□ Altele 
Caietul de sarcini poate fi obtinut la: 
x Punctul de contact  menţionat anterior 
□ Altele 
Ofertele de participare trebuie transmise la: 
x Punctul de contact  menţionat anterior 
□ Altele 
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 
Zile: 1 (una) zi (inainte de data limita de depunere a ofertelor) 

 
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA 
(ACTIVITATILE PRINCIPALE) 
X Minister sau orice alta autorittate 
nationala  sau federala, inclusiv 
subdiviziunile regionale sau locale ale 
acestora 
□ Agenţie/birou national sau federal 
□ Colectivitate teritoriala  
□ Agenţie/birou national sau local 
□ Organism de drept public 
□ Institutie/agentie europeana sau organizatie 
europeana 
□ altele (precizati):   

□ Servicii publice centrale 
□  Apărare 
X Ordine si siguranţă publica 
□ Mediu  
□ Afaceri economice si financiare 
□ Sănătate 
□ Construcţii şi amenajari teritoriale 
□ Protecţie socială 
□ Recreere, cultură si religie  
□ Educaţie 
□ altele (precizatii):______________________ 

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante    DA □         NU X 

 
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
II.1) Descriere 
II.1.1) Denumirea data contractului:  Asigurare nava MAI 2114 
II. 1.2)  Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a 
serviciilor 
Contract servicii de asigurare, locul de prestare: pe durata deplasarii si desfasurarii misiunilor 
internationale a  navei MAI 2114, in Marea Neagra si Marea Mediterana, zona: Grecia, conform 
prevederilor caietului de sarcini 
(a) Lucrări                              □     (b) Produse               □   (c) Servicii                        X            
Execuţie                                 □ 
Proiectare şi executare           □ 
Executare prin orice mijloace     

Cumpărare                 □           
Leasing                      □        
Închiriere                   □  

Categoria serviciilor     
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a unei lucrari, conform 
cerinţelor specificate de  
autoritate contractantă            □ 

Închiriere cu optiune de 
cumparare                  □ 
O combinatie intre 
acestea                       □ 

Locul principal de executare 
............................................. 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de livrare 
…………………………. 
Cod NUTS □□□□□□ 

Locul principal de prestare 
Marea Neagra, Marea Mediterana, zona: 
Grecia, Cod NUTS    RO223 

II. 1. 3) Procedura implica : 
Un contract de achiziţii publice:                                                                                         X        
Puerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                                             □ 
Încheierea unui acord cadru:                                                                                               □ 
II.1.4)Informaţii privind acordul-cadru (dupa caz) 
Acord -cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Numarul □□□ sau, dupa caz numarul 
maxim □□□ de participanţi la acordul-
cadru preconizat 

 
Acord- cadru cu un singur operator  economic         □ 

Posibilitatea de a relua competiţia cu 
semnatarii acordului cadru 
 DA  □               NU  □        
Durata acordului-cadru:  
 Durata în ani □□    sau luni          □□□ 
Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz, numai in 
cifre): 
Valoarea estimata fara TVA:                                                                     Moneda: Leu   sau 
Intervalul : intre__________ si___________                                            Moneda:________ 
Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc):_________ 
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor: 
Asigurarea navei proiect  CPV MAI 2114, CASCO maritim si P&I, pe timpul deplasarii si desfasurarii 
misiunilor internationale in anul 2020,  in perioada 14.03-08.05.2020. 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)    

 Vocabular principal  

Obiect principal  66514150-2 Servicii de asigurare a navelor 

Obiect(e) suplimentar(e) □□□□□□□□-□ 
□□□□□□□□-□ 
□□□□□□□□-□ 
□□□□□□□□-□ 

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)  
                                                                                                                     DA  □               NU  X                             
II.1.8) Impartire pe loturi (pentru precizari privind loturile utilizati anexa B de cate ori este necesar, 
pentru fiecare lot in parte)                                                                            DA □                NU X 
Daca da, este necesar sa se depuna oferte pentru (bifati o singura casuta): 

un singur lot                              □ Unul sau mai multe loturi      □ Toate loturile                □ 

   II.1.9)  Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                   DA □             NU X 

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile):  
Dupa caz valoarea estimata fara TVA (numai in cifre):75.420,80                      Moneda: Leu 
Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni: 
Nu se cunosc date certe pentru optiuni. 
Numarul de prelungiri posibile (dupa caz):  
Daca se cunoaste, in cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul 



Aleea Zmeurei, nr.3, Constanta, telefon 0241.604228, fax 0241.553794, e-mail achizitii.gardadecoasta@igpf.ro 
 

 

 
4 

prevazut al contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului): 
Nu se cunosc date certe pentru prelungiri. Perioada se poate prelungi, cand apar circumstante 
imprevizibile si independente de vointa partilor (ex: situatii operationale deosebite, solicitarea 
coordonatorului misiunii - Agentia Europeana Frontex, conditii meteorologice nefavorabile care nu 
permit respectarea calendarului misiunii, cazuri de forta majora, etc.). 
II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa 
caz, in cazul contractelor de concesiuni) 

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 
Durata in zile: 66 
(de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor) 

II.4):AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 
II.4.1) Ajustarea pretului contractului                                                 DA  □      NU  X    
Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului (in ce conditii, cand, cum, formula de 
ajustare aplicabila) 

 
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  □      NU  X  
III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                    DA  □      NU  X  
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante 
Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit (buget de stat, buget local sau 
alte surse) 
Grant Agreement/Acord de finantare 
III.1.3.) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul 
(dupa caz): Asociere conform art.53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)         DA  □      NU  X   
III.1.5) Legislatia aplicabila 
a)Legea privind achizitiile nr.98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016; Legea privind 
concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr.100/2016; 
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a 
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si 
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.101/2016; 
c) www.anap.gov.ro 
d) Hotarârea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind 
achizitiile publice 

 
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) CONDITII DE PARTICIPARE 
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului : 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, 
(formular K) si declaratie privind neincadrarea in prevederile art.165 si art.167 din Legea 98/2016 
privind achizitiile publice (formular L).  
a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea 
cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte 
individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare 
sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.  
b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea 
98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea 
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contractului;  
- in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit 
documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.164, art.165 si 
art.167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara 
respectiva;  
Se solicita: 
- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cu privire la 
plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat); 
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau 
de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie 
sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul 
constitutiv;  
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de 
derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile 
publice;  
- alte documente edificatoare, dupa caz;  
- in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au 
fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, 
insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.  
Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016 
(Formularul C). 
În sensul prevederilor art.63 alin.(1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice modificată, persoanele 
cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:  
Director Garda de Coasta –  Cicu Laurenţiu-Cristian, Director Adjunct al Garzii de Coasta  –  Guiu 
Bogdan Adrian,  Sef  Birou Juridic –  Culea George Adrian, Sef Serviciu Financiar –  Bǎran Simona, 
Compartiment Marketing-Achizitii – Dinu Costel, Compartiment Asigurare Tehnica de Marina –  
Branciog Marian. 
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate : 
Cerinta obligatorie: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte 
obiectul de activitate al operatorului economic, in copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”. 
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator al 
operatorului economic. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de 
depunere a ofertelor. 
Cerinţă obligatorie: autorizare pentru desfăşurarea activităţilor de asigurare emisă de Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor sau Autoritatea de Supraveghere Financiara, din care să rezulte că 
operatorul economic este autorizat în activitatea de asigurare a mijloacelor de transport navale şi/sau 
asigurare de răspundere civilă a mijloacelor de transport navale, valabila la data limita stabilita pentru 
depunerea ofertelor. Documentul se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara: nu se solicita 
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 

Cerinta nr.1: Experienta in domeniul asigurarilor 
navale pentru operatorul economic sau asocierea de 
operatori economici: Ofertantul va face dovada 
principalelor prestari de servicii similare in ultimii 
trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a 
beneficiarilor publici sau privati indiferent daca 
acestia din urma sunt autoritati contractante sau 
clenti privati. 

Modalitatea de indeplinire: lista cu principalele 
contracte de servicii similare prestate in ultimii 
trei ani, cu indicarea valorilor, datelor si a 
beneficiarilor publici sau privati indiferent daca 
acestia din urma sunt autoritati contractante sau 
clenti privati. Lista va fi insotita de documente 
justificative (ex: documente constatatoare, procese 
verbale de receptie, recomandari, etc.), care atesta 
indeplinirea prevederilor  contractuale. Valorile 
vor fi exprimate in lei. Ofertantul care trebuie sa 
efectueze conversia altor monede decât Leu, va 
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utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de 
catre BCE. Pentru anul în curs, transformarea în 
lei se va face la cursul BCE din ziua publicarii 
invitatiei de participare. 

Cerinta nr.2: capabilitate financiara de a achita 
contravaloarea unei daune totale de valoare mare 

Modalitatea de indeplinire: contract de reasigurare 
pentru riscurile de Casco Maritim şi P&I (Hull & 
Machinery şi Protection & Indemnity), valabil la 
data depunerii ofertelor si/sau plasamente 
suplimentare de asigurare, in copie lizibila 
conform cu originalul, în sumă fixă în 
lei/echivalent Euro de minim 18.489.780,80 
lei/3.844.029,27 euro/  4.350.536,66 $ 

III.2.3b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului: nu se solicita 
Contracte rezervate (dupa caz)                                                        DA  □      NU  X    
Contractul este rezervat unor ateliere protejate                               DA  □      NU  X                          
Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocupare a fortei de munca protejate   
                                                                                                     DA  □      NU  X                                                               
 
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII  
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                 DA  □      NU  X  
Daca da, precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile : 
Dupa caz, mentionati care profesie (concurs de solutii)   
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor 
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective                                DA  □      NU  X  
 
SECTIUNEA IV : PROCEDURA 
IV.1) PROCEDURA 
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                  Offline X  Online □ 
IV.1.1.b) Tipul procedurii 
Licitatie deschisa           □                                                                                                
Licitatie restransa          □ 
Licitatie restransa  accelerata       □ 
Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate: 
Cerere de oferte            □ 
Negociere fara publicarea unui anunt de participare                                                              X 
Au fost deja selectati candidati                                                                                    DA  □      NU  □ 
Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3)- Informatii 
suplimentare 
Negociere accelerata  □ 
Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate: 
Dialog competitiv      □ 
Concurs de solutii      □                                                                                             Deschis □ Restrans □ 
Numarul de participant estimat □□□      sau                                 numarul minim □□□/numarul maxim 
□□□ 
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe 
(licitatie restransa si negociere, dialog competitiv) 
Numar de operatori economici preconizat □□□ 
Sau numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□ 
Criterii de preselectie: 
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, 
dialog competitiv) 
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor 
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care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate                                      DA  □      NU  X 
 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR (concurs de 
solutii) 
IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz, bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati 
criteriile de atribuire in cazul contractului de concesiune, respective criteriile de evaluare a proiectelor in 
cazul concursului de solutii) 
Cel mai mic pret                                                                                                                        □           sau 
Cel mai bun raport calitate pret                                                                                            X 
Criterii Pondere 
1.Punctaj financiar 80 % 
Pentru preţul cel mai scăzut se acordă 80 puncte, pentru alte preţuri punctajul se calculează cu formula:  
Fn = VFn min x 80 / VFn,  unde:  
VFn  = valoarea ofertei financiare 
VFn min =  min (VF1, VF2, VF3,…….. VFn) 
Justificare: autoritatea contractanta urmareste obtinerea unui pret cat mai redus pentru asigurarile navale. 
2.Punctaj tehnic: Formula de calcul a punctajului tehnic:  
Tn= PFn, unde:  
PFn - punctajul obţinut în urma evaluării franşizelor 

20 % 

Punctaj tehnic: Formula de calcul a punctajului tehnic:  
Tn = PFn, unde:  
PFn - punctajul obţinut în urma evaluării franşizelor 

 
Detalii  privind aplicarea algoritmului de calcul: 
I. PFn – punctajul obţinut în urma evaluării franşizelor:           max. 20 p                                            
Franşizele vor fi exprimate în sumă fixă în lei/echivalent euro.  
(Echivalenţa leu/euro va fi calculată la cursul de 1 Euro = 4,81 Lei). 
Algoritmul aplicat pentru acordarea punctajului este specificat în tabel: 

Franşize acordate PFn                                                                                                      
Punctaj                                                                                   
maxim 

P1Fn Franşiza pentru pierderile si avariile la nava  - asigurarea CASCO 
maritim/eveniment 3 
P2Fn Franşiza pentru contribuţia la cheltuielile de avarie comună şi salvare -
asigurarea CASCO maritim/eveniment 3 
P3Fn Franşiza pentru contribuţia la cheltuieli de salvare şi judecată - asigurarea 
CASCO maritim/eveniment 2 
P4Fn Franşiza pentru răspundere pentru coliziuni cu terţi, fără avarii particulare altele 
decât cele cauzate de incendiu, explozie, eşuare, punere pe uscat şi coliziune, inclusiv, 
cu obiecte fixe sau plutitoare - asigurarea CASCO maritim/eveniment 

3 

P5Fn Franşiza pentru coliziunea cu alte nave, obiecte fixe sau plutitoare -  asigurarea 
tip P&I/eveniment 3 
P6Fn Franşiza pentru riscurile de poluare, în situaţia când acestea au fost cauzate ca 
urmare a deversărilor sau scurgerilor de produse petroliere de pe nava asigurată sau 
când există ameninţări de acest gen - asigurarea tip P&I/eveniment 

3 

P7Fn  Fransiza pentru răspunderea în legătură cu epava (costurile sau cheltuielile care 
revin în sarcina asiguratului ce decurg din ridicarea, îndepărtarea, distrugerea, 
uşurarea sau marcarea epavei navei) - asigurarea tip P&I/eveniment 

3 

Metodologia de punctare este următoarea: 
a. Pentru franşiza 0, se acordă punctajul menţionat în tabel; 
b. Pentru altă franşiză decât cea prevăzută la litera a, se întocmeşte clasamentul general, inclusiv cei 

cu fransiza 0, în ordine crescătoare şi punctajul se calculează cu formula: 
P1…7Fn = punctaj maxim x 1/Lc 

unde: Lc este Locul din clasament 
          PFni = P1Fn+ P2Fn +P3Fn +P4Fn +P5Fn+P6Fn+P7Fn 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                     DA □          NU  X 
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Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica: 
IV.2.3)  Numele participantilor deja selectati (in cazul unui concurs de solutii restrans) 
 
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE 
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz) 
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                DA  □     NU  □  
Daca da, 
Anunt de intentie     □                            Anunt despre profilul cumparatorului    □ 
Numarul anuntului in JO:  
Anunt de intentie     
Numarul si data publicarii in SEAP :  
IV.3.6)Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare  
ES   BG  CS  DA   DE  ET  EL  EN  FR  IT  LV  HU  MT  NL  PL  PT  RO  SK SL  FI  SV 
 □     □     □     □      □     □    □     □     □    □     □     □     □     □     □    □    X     □    □    □    □ 
Altele: 
Moneda in care se transmite oferta financiara ( in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de 
licitatie electronica): Leu 
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (in cazul unei licitatii 
deschise, cerere de oferte) 
Durata in luni: □□□ sau in zile: 30 (de la termenul limita de primire a ofertelor) 
IV.3.8) Recompense si juriu (in cazul unui concurs de solutii) 
IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                            DA  □      NU  X 
Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz)        
IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz) 
IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului : Contractele de servicii atribuite in urma concursului 
vor fi atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                           DA  □      NU  X 
IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta  
                                                                                                                                          DA □        NU  X 
IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz) 
 
IV.4 PREZENTAREA OFERTEI 
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Ofertantii vor elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte, in totalitate, cerintele 
prevazute in Caietul de sarcini si sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare evaluarii tehnice.  
Ofertantii vor prezenta oferta tehnica, astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei 
propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini tinand cont de faptul ca aceste 
specificatii sunt minimale. Se va prezenta un comentariu, articol cu articol al cerinţelor prevăzute în 
Caietul de sarcini, prin care ofertantul să demonstreze corespondenţa dintre propunerea sa şi solicitările 
autorităţii contractante şi informaţii privind: franşizele acordate şi valoarea de reasigurare conform 
contractului de reasigurare si/sau plasamentele facultative de asigurare. (Formular D) 

 Propunerea tehnică va avea un caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de valabilitate a ofertei. 
Termen maxim de întocmire a poliţelor de asigurare: maxim 48 ore după semnarea contractului. 
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor specifica in propunerea tehnica sau vor 
depune o declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca, la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile 
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel national si european, 
precum si ca le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de prestari servicii (conform 
Formularului H - Declaratie respectare art.51 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice). În cazul 
unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii in numele acesteia. De 
asemenea, subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii in domeniile mediului, social si 
al relatiilor de munca. 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 Informatiile detaliate privind 
reglementarile mentionate se pot obtine accesand: www.mmediu.ro si www.mmuncii.ro 
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IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare 
Ofertantul va completa Formularul de oferta (Formular E) indicat in sectiunea Formulare, care 
reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Ofertantul are obligatia de a exprima pretul 
unitar si total al serviciilor in Lei si in Euro. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: data 
lansarii procedurii de achizitie (1 Euro = 4,81 Lei). 
Valoarea mentionata in formularul de oferta va fi exprimata in cifre si litere si va include toate 
informatiile cu privire la preturi, tarife, precum si la alte conditii financiare comerciale legate de obiectul 
contractului de achizitie publica. 
Propunerea financiara va fi întocmita pe valoare unitară şi valoare totală pentru întreg serviciul de 
asigurare (CASCO şi P&I) ofertat, exprimata în lei si Euro. La formularul de oferta se va anexa 
Formularul F „Centralizator de preturi”, care va contine detalierea ofertei financiare referitor la numarul 
de zile si tipul de asigurare (CASCO si P&I). 
Ofertantul va lua în considerare, la întocmirea propunerii financiare, toate costurile şi toate riscurile pe 
care le implică îndeplinirea contractului. 
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei 
Documentele ofertei trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate, 
stampilate si semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul 
in contract.  

Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de 
catre persoana autorizata sa semneze oferta. 

Sigilarea şi marcarea ofertei 

Pentru inscrierea si participarea la procedura, ofertantii vor depune : 
- SCRISOARE  DE INAINTARE: Formular A  (se inainteaza in 2 exemplare); 
- DOCUMENTELE DE CALIFICARE, in plic sigilat, pe care se va scrie denumirea si adresa 

ofertantului, precum si mentiunea, DOCUMENTE DE CALIFICARE; 
- PROPUNEREA TEHNICA, in plic sigilat, pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului, 

precum si mentiunea PROPUNERE TEHNICA; 
- PROPUNEREA FINANCIARA, in plic sigilat, pe care se va scrie denumirea si adresa 

ofertantului, precum si mentiunea PROPUNERE  FINANCIARA; 
Plicurile cu documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi introduse  
intr-un plic exterior sigilat, pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului, precum si mentiunea: 
“OFERTA PENTRU ACHIZITIA SERVICIILOR DE ASIGURARE NAVA MAI 2114. 
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 13.03.2020 ORA 08.30” 
Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi 
asuma nici o responsabilitate pentru valabilitatea ofertei. 
 
SECTIUNEA VI : INFORMATII SUPLIMENTARE 
VI.1) Contractul este periodic (dupa caz)                                                                     DA  □      NU  X 
Daca da, precizati perioadele estimate 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                                                        DA  □      NU  X 
Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e) :_____________________ 
Tipul de finantare : 
Cofinatare                                             □ 
Credite externe cu garantia statului      □ 
Fonduri europene                                  □      
Alte fonduri                                           □ 
VI.3) Alte informatii (dupa caz) : 
In caz exceptional, cand doi sau mai multi  agenti economici ocupa primul loc in clasamentul stabilit in 
urma evaluarii, avand acelasi numar de puncte, va fi declarat castigator agentul economic care a ofertat 
pretul cel mai scazut. Daca se constata egalitate de preturi, primul va fi clasat agentul economic care a 
oferit cea mai mica valoare a fransizei: Franşiza pentru pierderile si avariile la nava - asigurarea CASCO 
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maritim/eveniment. 
Se va prezenta acceptul referitor la prevederile contractuale stabilite de autoritatea contractanta, prin 
prezentarea declaratiei privind acceptarea conditiilor contractuale (formular J). Se va ataşa la formular, 
modelul de contract, semnat si stampilat pe fiecare pagină. 
Oferta depusă la o altă adresă decât cea precizata la pct.I.1) sau după expirarea datei limită pentru 
depunere va fi considerata oferta intarziata si va fi returnata nedeschisă, dupa expirarea termenelor legale 
privind utilizarea cailor de atac. 
In situatia anularii misiunii, autoritatea contractanta va anunta in timp util prestatorul, fără costuri pentru 
autoritatea contractantă. 
VI.4) Cai de atac 
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor 
Adresa : Str. Stavropoleus, nr.6 
Localitate : Bucuresti Cod postal : 030084 Tara : Romania 
E-mail : office@cnsc.ro Telefon: +40 213104641   
Adresa internet (URL) : 
www.cnsc.ro 

Fax : +40 213104642  

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz) 
Denumire oficiala: 
Adresa : 
Localitate : Cod postal : Tara : 
E-mail : Telefon :  
Adresa internet (URL) Fax :  
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac 
Denumire oficiala: Garda de Coastă 
Adresa : Aleea Zmeurei, nr.3 
Localitate : Constanta Cod postal : 900433 Tara : România 
E-mail : contact@garda-de-
coasta.ro 

Telefon : +40 241553794  

Adresa internet (URL) : 
www.garda-de-coasta.ro 

Fax : +40 241553794  
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CAIET DE SARCINI 
PENTRU CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII 

              ASIGURARE NAVA MAI 2114 
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Prezentul caiet de sarcini reprezinta ansamblul cerinţelor minimale pe baza carora se elaboreaza de 
catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru 
elaborarea si prezentarea ofertei. 
 
1. Obiectul achiziţiei publice 
 

Obiectul achiziţiei este contractarea serviciului de asigurare tip Casco si P&I pentru nava de patrulare 
MAI 2114, apartinand Garzii de Coasta, pentru perioada 14.03-08.05.2020, pe timpul deplasarii, 
stationarii si patrularii in Marea Neagra si Marea Mediterana, Grecia. 
Cod C.P.V. 66514150-2 - Servicii de asigurare a navelor 
 Caracteristici nava MAI 2114 : 
Categorie: Nava maritima de patrulare si interventie 
Lungime maxima = 26,40 metri, Latime = 6,95 metri, Inaltime = 3,30 m, Pescaj maxim = 1,06 m, 
Deplasament maxim = 93,48 tone 
Materialul de constructie al corpului navei = poliester armat cu fibra de sticla 
Viteza maxima constructiva = 40 de noduri 
An fabricatie: 1986.             

  Membri echipaj = 24 
 
2.Condiţii minimale 
 

            Asigurarea navei se va face pe toata perioada deplasarii si desfasurarii misiunii (14.03-
08.05.2020). 

A. Condiţii de asigurare CASCO maritim pentru pierderea totală, avarii şi răspundere pentru coliziuni cu 
terţi. Riscuri minime  acoperite: 

- pierderea totală;  
- pierderile şi avariile la navă; 
- contribuţia la cheltuielile de avarie comună şi salvare;  
- cheltuieli de salvare şi judecată;  
-    răspundere pentru coliziuni cu terţi, fără avarii particulare altele decât cele cauzate de incendiu, 

explozie, eşuare, punere pe uscat şi coliziune, inclusiv, cu obiecte fixe sau plutitoare. 
      Pentru riscurile acoperite, sumele despagubite vor fi: 
      -     suma asigurata de 3.944.340,80 lei/820.029,27 euro per nava, pentru pierderea totală; 

- in proportie de 100%, in limita sumei asigurate a navei, pentru pierderile şi avariile la navă; 
      -    in proportie de 100%, in limita sumei asigurate a navei, pentru contribuţia la cheltuielile de avarie 
comună şi salvare;  
      -    in proportie de 100%, in limita sumei asigurate a navei, pentru cheltuieli de salvare şi judecată; 
      -  in proportie de 100%, in limita sumei asigurate a navei, pentru coliziuni cu terţi, fără avarii 
particulare altele decât cele cauzate de incendiu, explozie, eşuare, punere pe uscat şi coliziune, inclusiv cu 
obiecte fixe sau plutitoare; 
     Toate daunele produse navei asigurate, avariate ca urmare a producerii unui risc asigurat vor fi 
remediate cu piese si materiale noi, a caror valoare va fi suportata in totalitate de asigurator pana la nivelul 
maxim al valorii de asigurare. Asiguratul, entitatea contractanta nu va suporta nicio suma din 
devizele/facturile intocmite de tertii prestatori de servicii.  
       B. Condiţii de asigurare tip P&I: 
Riscuri minime acoperite:  

- Coliziunea cu alte nave, obiecte fixe sau plutitoare, fără avarii particulare altele decât cele cauzate de 
incendiu, explozie, eşuare, punere pe uscat şi coliziune, inclusiv, cu obiecte fixe sau plutitoare. 

- Pierderea şi avarierea efectelor personale ale marinarilor şi alte persoane aflate la bordul navei.  
- Riscurile de poluare, în situaţia când acestea au fost cauzate ca urmare a deversărilor sau a scurgerilor 

de produse petroliere de pe nava asigurată sau când există ameninţări de acest gen.  
- Răspunderea în legătură cu epava ( costurile sau cheltuielile care revin în sarcina asiguratului ce 

decurg din ridicarea, îndepărtarea, distrugerea, uşurarea sau marcarea epavei navei).  
Pentru asigurarea P&I, sumele despăgubite, vor fi: 
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- pentru coliziunea cu alte nave, obiecte fixe sau plutitoare, fără avarii particulare altele decât cele cauzate 
de incendiu, explozie, eşuare, punere pe uscat şi coliziune, inclusiv, cu obiecte fixe sau plutitoare, până la 
limita de 1.000.000 euro, per eveniment; 
- 1.000 de Euro/persoana, în caz de pierdere şi avariere a efectelor personale ale marinarilor şi altor 
persoane de la bordul navei; 
- pentru riscurile de poluare, în situaţia când acestea au fost cauzate ca urmare a deversărilor sau 
scurgerilor de produse petroliere de pe nava asigurată sau când există ameninţări de acest gen, până la 
limita de 1.000.000 euro, per eveniment;  
- răspunderea în legătură cu epava, respectiv costurile sau cheltuielile care revin în sarcina asiguratului ce 
decurg din ridicarea, îndepărtarea, distrugerea, uşurarea sau marcarea epavei navei, până la limita de 
1.000.000 euro, per eveniment. 
       Termenul maxim de intocmire, aprobare a dosarului de dauna si introducere in reparatie nu va fi in nici 
un caz mai mare de 10 zile lucratoare. 
        Prestatorul se obligă să plătească sumele de bani reprezentând despăgubiri aferente riscurilor asigurate 
în maxim 30 de zile de la finalizarea cercetărilor sau de la data primirii cererii de despagubire si a 
documentatiei aferente. 
        Despagubirile vor cuprinde toate cheltuielile suportate de asigurat pentru producerea documentatiei 
aferente, respectiv constatari, expertize, traduceri, legalizari, inspectii, proteste de mare, evaluari daune, 
inspectii subacvatice, obtinerea de orice document considerat de asigurat a fi necesar, cheltuieli de 
proiectare, cheltuieli de judecata in conformitate in conformitate cu prevederile actelor normative, etc. 
        Sumele reprezentand despagubiri se platesc indiferent de riscul asigurat produs, de nava asigurata 
afectata de eveniment, de numarul de evenimente produse, in limita sumei asigurate a navei. Cuantumul 
pagubei este egal cu costul reparatiilor partilor componente ori al pieselor avariate si costul de inlocuire a 
acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale si pentru demontare-montare, aferente reparatiilor si 
inlocuirile necesare, ca urmare a pagubelor produse, inclusiv T.V.A. In cazul daunelor despagubite, suma 
asigurata va fi reintregita automat, fara ca entitatea contractanta sa faca plati suplimentare. 

  Orice prevedere din conditiile de asigurare ale asiguratorilor, care este contrara cerintelor prezentului 
caiet de sarcini si anexelor se va considera nescrisa. Caietul de sarcini prevaleaza in interpretarea 
conditiilor de asigurare ale asiguratorilor. 
         
- suma totala asigurata nava MAI 2114 –18.489.780,80 lei/3.844.029,27 euro, defalcata astfel: 
3.944.340,80 lei/820.029,27 euro - Casco  si 14.545.440,00 lei/3.024.000 euro -P&I.     
      

3. Criterii de calificare privind capacitatea şi, după caz, criteriile de selecţie 
În temeiul art.173 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, autoritatea contractantă solicită 

operatorilor economici prezentarea de documente relevante care să ateste faptul că aceştia sunt legal 
constituiţi, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi că au capacitatea 
profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului, astfel: 

1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa 
competenta, in original sau in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de 
reprezentantul legal din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include serviciile de 
asigurare navale ce fac obiectul procedurii de achiziţie. Informaţiile cuprinse in certificatul constatator 
trebuie să fie conforme cu realitatea la data depunerii documentului. 

2. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora, cu 
privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget 
de stat); 
            3. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis 
de ONRC / actul constitutiv;  
            4. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia 
de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile 
publice;  
            5. Alte documente edificatoare, dupa caz.  
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În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente, pentru partea din 
contract pe care o are de realizat. 

6.Persoane juridice/fizice străine: Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori 
apartenenta din punct de vedere profesional (documentele vor fi prezentate in copie certificata "conform 
cu originalul", semnata şi stampilata de reprezentantul legal şi vor fi însoţite de o traducere autorizată in 
limba română), în conformitate cu prevederile legale din ţara de rezidenţă. 
          7.Operatorii economici ce depun oferta vor prezenta dovada autorizării de la Comisia de 
Supraveghere a Asigurărilor sau Autoritatea de Supraveghere Financiara, in copie lizibila, cu mentiunea 
„conform cu originalul”, valabilă la data depunerii ofertelor pentru activitatea de asigurare mijloace de 
transport navale şi/sau asigurare de răspundere civilă a mijloacelor de transport navale. 
II. Pentru ca autoritatea contractantă să aibă certitudinea achiziţionării serviciilor de asigurare de la 
operatori economici cu un potenţial tehnic, financiar şi organizatoric, care să reflecte posibilitatea 
concretă a acestora de a îndeplini în bune condiţii contractul de prestare în termenul convenit şi de a 
rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, este necesar să se impună criterii de 
calificare şi selecţie referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională.  

În scopul demonstrării unei experienţe dobândite în prestarea de servicii similare, în temeiul 
art.179, litera b, din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice  ofertantii (in cazul unei asocieri, fiecare 
membru al asocierii) vor trebui să prezinte lista principalelor prestari de servicii din ultimii trei ani, din 
care sa rezulte valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autorităţi 
contractante sau clienti privati. Lista va fi insotita de documente justificative (ex: documente 
constatatoare, procese verbale de receptie, recomandari, etc.), care atesta indeplinirea prevederilor  
contractuale. Valorile vor fi exprimate in lei. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede 
decât Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către BCE. Pentru anul în curs, 
transformarea în Lei se va face la cursul BCE din ziua publicării invitatiei de participare. 
Ofertantii (in cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii) vor trebui să prezinte  un contract de 
reasigurare pentru riscurile de Casco Maritim şi P&I (Hull & Machinery şi Protection & Indemnity), 
valabil la data depunerii ofertelor si/sau plasamente suplimentare de asigurare, in copie lizibila conform 
cu originalul, în sumă fixă în lei/echivalent Euro de minim 18.489.780,80 lei/3.844.029,27 euro/  
4.350.536,66 $, in scopul demonstrarii capabilitatii financiare de a achita contravaloarea unei daune totale 
de valoare mare. 
 

4.Criteriul de atribuire al contractului  de servicii : Cel mai bun raport calitate pret 
 
Punctajul total este urmatorul: 
Ptotal = Fn  + Tn  , unde: 
Fn  = punctajul obtinut raportat la preţul ofertat pentru prestarea integrală a serviciului de asigurare 
Tn = punctajul tehnic 
 
 
Preţ ofertat pentru prestarea integrală a serviciului de asigurare: 
Pentru preţul cel mai scăzut se acordă 80 puncte, pentru alte preţuri punctajul se calculează cu formula:  
Fn = VFn min x 80 / VFn,  unde:  
VFn  = valoarea ofertei financiare 
VFn min =  min (VF1, VF2, VF3,…….. VFn) 
Justificare: autoritatea contractanta urmareste obtinerea unui pret cat mai redus pentru asigurarile navale. 

 
Punctaj tehnic: Formula de calcul a punctajului tehnic:  
Tn = PFn, unde:  
PFn - punctajul obţinut în urma evaluării franşizelor 

 
Detalii  privind aplicarea algoritmului de calcul: 
II. PFn – punctajul obţinut în urma evaluării franşizelor:           max. 20 p                                            
Franşizele vor fi exprimate în sumă fixă în lei/echivalent euro.  
(Echivalenţa leu/euro va fi calculată la cursul de 1 Euro = 4,81 Lei). 
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Algoritmul aplicat pentru acordarea punctajului este specificat în tabel: 

Franşize acordate PFn                                                                        
Punctaj                                                     
maxim 

P1Fn Franşiza pentru pierderile si avariile la nava - asigurarea CASCO 
maritim/eveniment 3 

P2Fn Franşiza pentru contribuţia la cheltuielile de avarie comună şi salvare -
asigurarea CASCO maritim/eveniment 3 

P3Fn Franşiza pentru contribuţia la cheltuieli de salvare şi judecată - asigurarea 
CASCO maritim/eveniment 2 

P4Fn Franşiza pentru răspundere pentru coliziuni cu terţi, fără avarii particulare 
altele decât cele cauzate de incendiu, explozie, eşuare, punere pe uscat şi 
coliziune, inclusiv, cu obiecte fixe sau plutitoare - asigurarea CASCO 
maritim/eveniment 

3 

P5Fn Franşiza pentru coliziunea cu alte nave, obiecte fixe sau plutitoare -
asigurarea tip P&I/eveniment 3 

P6Fn Franşiza pentru riscurile de poluare, în situaţia când acestea au fost 
cauzate ca urmare a deversărilor sau scurgerilor de produse petroliere de pe 
nava asigurată sau când există ameninţări de acest gen - asigurarea tip 
P&I/eveniment 

3 

P7Fn  Fransiza pentru răspunderea în legătură cu epava (costurile sau 
cheltuielile care revin în sarcina asiguratului ce decurg din ridicarea, 
îndepărtarea, distrugerea, uşurarea sau marcarea epavei navei) - asigurarea tip 
P&I/eveniment 

3 

 
Metodologia de punctare este următoarea: 

c. Pentru franşiza 0, se acordă punctajul menţionat în tabel; 
d. Pentru altă franşiză decât cea prevăzută la litera a, se întocmeşte clasamentul general, 

inclusiv cei cu fransiza 0, în ordine crescătoare şi punctajul se calculează cu formula: 
P1…7Fn = punctaj maxim x 1/Lc 

unde: Lc este Locul din clasament 
          PFni = P1Fn+ P2Fn +P3Fn +P4Fn +P5Fn+P6Fn+P7Fn 

 

Justificare: autoritatea contractanta urmareste obtinerea unei valori cat mai mici a fransizei (fransiza = 
cota de despagubire suportata de asigurat la data producerii unui incident). 
 
           5. Riscurile aferente implementării contractului şi măsurile de gestionare a acestora 
 
- întârziere în semnarea contractului: planificarea activităţilor folosind marje de timp de siguranţă, astfel 
încât să poată fi evitată o depăşire a termenului de semnare; 
- întârzieri în realizarea activităţilor contractului: planificarea activităţilor folosind marje de timp de 
siguranţă, fără o depăşire a termenelor de prestare; 
- calitate necorespunzătoare a rezultatelor obţinute: prevederea unor clauze contractuale care să permită 
penalizarea prestatorului, în cazul în care se încalcă condiţiile contractuale; 
 
   6. Modalitati de plata 
 

Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator, in maxim 30 (treizeci) de zile de la 
emiterea politelor de asigurare si primirea facturii. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în 
termen de 30 de zile de la data primirii facturilor, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu  0,05%, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea plăţii neefectuate. 
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Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini sunt minimale. Orice oferta care se abate de la 
prevederile Caietului de sarcini va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica 
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aleea Zmeurei, nr.3, Constanta, telefon 0241.604228, fax 0241.553794, e-mail achizitii.gardadecoasta@igpf.ro 
 

 

 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELE DE FORMULARE 
PENTRU CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII: 

ASIGURARE NAVA MAI 2114 
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Această sectiune  contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si 
prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare 
examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse. 

Fiecare operator economic care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul 
acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate. 

FORMULARUL A 
Înregistrată la sediul autorităţii contractante: 
Constanta, Aleea Zmeurei, nr.3, România 
Nr. ........................... / ……….…………. 
OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
Adresa: ………………………………… 
Telefon :………………………………… 
Fax :……………………………………... 
E-mail: …………………………………… 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
Către ............................................ 

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
  

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. ………………, pentru atribuirea contractului 
................................................................................ (denumirea contractului de achiziţie publică), noi 
............................... (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat  
documentul ..............................................…..… privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în 
forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuire; 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră. 
Data completării: [ZZ.LL.AAAA] 
Cu stimă, 
[Nume ofertant], 
……........................... 
(numele, semnătura autorizată şi ştampilă) 

 
FORMULARUL B 

OFERTANTUL …….................……......... (denumirea/numele) 
 

 ÎMPUTERNICIRE 
[Oferta trebuie să fie însoţită de o împuternicire scrisă, prin care persoana care a semnat oferta este 
autorizată să angajeze operatorul economic în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. 
Împuternicirea trebuie să fie într-un format juridic, în conformitate cu formatul ţării în care ofertantul este 
înregistrat şi trebuie să poarte atât semnătura celui care împuterniceşte cât şi semnătura celui împuternicit. 
O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire într-o altă limbă. 
În cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizată să angajeze operatorul economic, trebuie 
confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentanţii cu drept de semnătură ai 
partenerilor.] 
Numele în clar: _____________________________________________________ 
Semnătura: _____________________________________________________ 
In calitate de: _____________________________________________________ 
Legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele __________________________ 
                                                                                       (denumire/nume operator economic) 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 

FORMULARUL C 
Operator economic 
___________________ 
(denumirea/numele) 
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DECLARATIE 
privind neincadrarea in prevederile art.59 si 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice 

(evitarea conflictului de interese) 
 
 

1. Subsemnatul/a……………..................……........…, in calitate de ……............………………. 
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/ terţ susţinător), la procedura avand ca 
obiect :……………………..………………………, declar pe propria răspundere sub sancţiunea 
excluderii din procedura de achiziţie publică si sub sancţiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, că 
nu mă aflu in situaţia prevăzută la art.59 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 
2. Subsemnatul/a……………..........…………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă 
dacă vor interveni modificări in prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de 
atribuire a contractului de achiziţie publică sau, in cazul in care vom fi desemnaţi castigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
si documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Autoritatii Contractate cu privire la orice 
aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră. 
5. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autorităţii ofertante implicate in procedura de achiziţie sunt: 
- Nume prenume, funcţia 
- Nume prenume, funcţia 
- Nume prenume, funcţia 
- Nume prenume, funcţia 
- Nume prenume, funcţia 
6. Ataşez la prezenta declaraţie informaţii relevante pentru verificarea potenţialei situaţii de conflict de 
interese, după cum urmează: 
i. Lista cu membrii Consiliului de Administraţie [introduceţi numele 1, numele 2 etc] 
ii. Lista cu membrii organului de conducere [introduceţi numele 1, numele 2 etc] 
iii. Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceţi numele 1, numele 2 etc] 
iv. Lista cu membrii acţionarilor/asociaţilor cu participare mai mult de 10% din capital [introduceţi 

numele 1, numele 2 etc] 
 
 
Data completarii: 

Operator economic, 
……....................... 

(semnatura autorizata) 
                                                      

FORMULARUL D 
        Operator economic 
    _________________________ 
        (denumirea/numele)                      

PROPUNERE TEHNICĂ 
Pentru efectuarea serviciului “………………”  

1. Obiectul achiziţiei .................................................................. 
2. Zona de navigaţie ………………………………………..…. 
3. Perioada de asigurare ………………………………………. 
4. Autoritatea contractanta .................................................. 
5. Asigurat …………………………………………………….. 
6. Condiţii pe care le va îndeplini ofertantul .............................. 
7. Condiţii de asigurare: 
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      A. Condiţii de asigurare tip CASCO maritim pentru pierderea totală, avarii şi răspundere pentru 
coliziuni cu terţi: 
..............…….......................................................………………………………………… 

       B. Condiţii de asigurare tip P&I:  
Riscuri minime acoperite……………….........................................................……………………………… 
Alte condiţii ………………………………………………………………………………………………… 
8. Suma asigurată …………………. 
9. Beneficiarul despăgubirii ………………… 
10. Franşize…………………… 

Franşize acordate PFn                                                                                                            Valoare 

P1Fn Franşiza pentru pierderile si avariile la nava  - asigurarea CASCO 
maritim/eveniment 
P2Fn Franşiza pentru contribuţia la cheltuielile de avarie comună şi salvare -
asigurarea CASCO maritim/eveniment  

P3Fn Franşiza pentru contribuţia la cheltuieli de salvare şi judecată - asigurarea 
CASCO maritim/eveniment  

P4Fn Franşiza pentru răspundere pentru coliziuni cu terţi, fără avarii particulare 
altele decât cele cauzate de incendiu, explozie, eşuare, punere pe uscat şi 
coliziune, inclusiv, cu obiecte fixe sau plutitoare - asigurarea CASCO 
maritim/eveniment 

 

P5Fn Franşiza pentru coliziunea cu alte nave, obiecte fixe sau plutitoare -
asigurarea tip P&I/eveniment  

P6Fn Franşiza pentru riscurile de poluare, în situaţia când acestea au fost 
cauzate ca urmare a deversărilor sau scurgerilor de produse petroliere de pe 
nava asigurată sau când există ameninţări de acest gen - asigurarea tip 
P&I/eveniment 

 

P7Fn  Fransiza pentru răspunderea în legătură cu epava (costurile sau 
cheltuielile care revin în sarcina asiguratului ce decurg din ridicarea, 
îndepărtarea, distrugerea, uşurarea sau marcarea epavei navei) - asigurarea tip 
P&I/eveniment 

 

11. Valoarea de reasigurare conform contractului de reasigurare si/sau plasamentele facultative de 
asigurare ……….............       

 Data completării ......................    Operator economic, 
………………………….                                                                      

             
                                                                  (stampila si semnatura autorizată ) 
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FORMULARUL E 
 
    OFERTANTUL 
    ....................... 
    (denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
 
                                                Catre ..................................................... 
                                                  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
    Domnilor, 
    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 
............/(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele 
cuprinse in documentatia mentionata mai sus, sa prestam ................./(denumirea serviciilor) pentru suma 
de........................./(suma in litere si cifre) lei,  reprezentand ...................../(suma in litere si cifre) euro, 
plătibilă după recepţia serviciilor. 
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam serviciile in 
conformitate cu oferta tehnica sau in maxim 48 de ore de la semnarea contractului.  
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ......................./(durata in litere si 
in cifre) zile, respectiv pana la data de ..................../(ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru 
noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui 
un contract angajant intre noi. 
    5. Alaturi de oferta de baza: 
    [] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat 
in mod clar "alternativa"; 
    [] nu depunem oferta alternativa. 
    (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 
    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care 
o puteti primi. 
 
                Data completării ......................    Operator economic, 
                                        
                 …………………………. 
                                                                                
                       (stampila si semnatura autorizată ) 
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FORMULARUL F 
    OFERTANTUL 
    ....................... 
    (denumirea/numele) 

CENTRALIZATOR DE PREŢURI 
 

Nr. 
crt. 

Denumire serviciu 
Preţ unitar  

(lei/zi) 

Preţ unitar  
(euro/zi) 

Număr 
de zile 
maxim 

previzionat 

Valoare 
totală 
(lei) 

Valoare totală 
(euro) 

1. 
Servicii de asigurare tip 

CASCO maritim a  navei 
MAI 2114 

  
56 

  

2 
Servicii de asigurare tip 
P&I a navei MAI 2114 

    

VALOARE TOTALĂ ASIGURARE   
 

       TOTAL VALOARE = _____________ (in lei si Euro) 
 

Data,                                                  
 

…………………………………………. 
                                                                 Semnătura autorizată a ofertantului şi ştampila 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULARUL H  
 
OFERTANTUL 
............................................................ 
    (denumirea/numele) 

 
Declaratie respectare art.51 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice  

 
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant al ……………………….. 
(denumirea ofertantului) declar pe propria răspundere ca mă angajez să prestez serviciile pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în conformitate cu obligatiile relevante din domeniile mediului, social şi al 
relatiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată de Uniunea Europeană şi legislaţia naţională . 
 
De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare 
la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 
 
Data completării ....................... 
               
               Ofertant, 
…….................................. 
(nume, semnătura autorizată şi ştampila) 

FORMULARUL I 
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ACORD DE ASOCIERE 
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 

„Asigurare nava MAI 2114” 
 cod CPV 66514150-2 (Servicii de asigurare a navelor) 

 
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 
    

1. Părţile acordului : 
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
şi 
  ________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de.............. 
  (denumire operator economic, sediu, telefon) 
 
2. Obiectul acordului: 
2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de Garda de Coasta pentru atribuirea 
contractului de prestare servicii „Asigurare nava MAI 2114”, cod CPV 66514150-2 (Servicii de asigurare 
a navelor), 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind 
câştigătoare.  
                 
2.2 Alte activităţi ce se vor realiza în comun:  
1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 
2.3 Contribuţia financiară / tehnică / profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea contractului de achiziţie 
publică este: 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va 
efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
2.5. Asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul 
asocierii este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni în numele tuturor asociatilor şi este 
răspunzător în nume propriu şi în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului. 
3. Durata asocierii 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 
atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul desemnării 
asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).  
 
4. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei: 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul 
acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie). 
 
5. Încetarea acordului de asociere 
5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 
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a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord; 
c) alte cauze prevăzute de lege. 

 
6. Comunicări 
6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa 
/ adresele ......................................................., prevăzute la art. ......... 
6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
 
7. Litigii 
7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă. 
 
8. Alte clauze:____________________________________________ 
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ..... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astăzi............................(data semnării lui) 

Liderul asociaţiei: 
______________________ 

(denumire autoritate contractanta) 
ASOCIAT 1, 
___________________ 
 
ASOCIAT 2, 
___________________ 
Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele 
specifice ale obiectului contractului.  
 
 
 

FORMULARUL J 
   OFERTANTUL        
..................................      
(denumirea/numele)      
 

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE 
 

 
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al ................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), declar că sunt de acord cu toate prevederile 
Documentatiei de atribuire şi prin prezenta ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în 
conţinutul acestuia.  
Anexam draftul contractului aprobat şi semnat pe fiecare pagină.  
 
 Data completării ......................    Operator economic, 
                                        
                 …………………………. 
                                                                                
                       (stampila si semnatura autorizată ) 
  
OPERATOR ECONOMIC        FORMULAR K 
____________________ 
   (denumirea/numele) 
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DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016 

 
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere, 
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă 
aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea 
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 
36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat;  

f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;  

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.  

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a 
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al societătii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în 
cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 
98/2016.  

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 dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
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 OPERATOR ECONOMIC        Formular L 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 165 SI 167 DIN LEGEA 98/2016 
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________)  la procedura de 
____________________________________________ pentru achiziţia de 
__________________________________________________, cod CPV _____________________, la 
data de ____________________ organizată de _______________________ (denumirea autorităţii 
contractante), declar pe proprie răspundere că: 

 
1. Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 

general consolidat asa cum aceste obligatii sunt definite de art. 165, alin. (1) si art. 166, alin. (2) 
din Legea 98/2016.  

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea 98/2016, 
respectiv:  

a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 
constată încălcarea acestor obligaţii; 

b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii;  

c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;  

d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau 
în legătură cu procedura în cauză;  

e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f)  nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a 

concurenţei; 
g)  nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract 

de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate 
anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-
interese sau alte sancţiuni comparabile;  

h) nu ne facem vinovati de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii 
contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi selecţie, am prezentat aceste informaţii sau suntem în măsură să prezentăm documentele 
justificative solicitate;  

i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţinem 
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, 
nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra 
deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a unui operator 
economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către 
respectivul operator economic.  

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 dispunem. 
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Operator economic, 
_________________ 

 (semnătura autorizată )
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CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII  
PENTRU CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII: 

ASIGURARE NAVA MAI 2114 
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                                 Contract de prestare servicii de asigurare nava MAI 2114 
 

nr.______________data_______________ 
 
1.Preambul 
 

În temeiul Legii 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice si a Hotararii 395 din 2 iunie 2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, intre: 
Garda de Coasta cu sediul in Aleea Zmeurei, nr.3, judetul Constanta, telefon/fax 0241.553794, CUI  
4301014, cont trezorerie RO 11 TREZ 23123610120 XXXXX, deschis la Trezoreria Constanta 
reprezentata prin comisar sef Cicu Laurentiu Cristian, Director  in calitate de achizitor, pe de o parte şi  
denumire operator economic  ...............................................  adresa……………………………………… 
sediu ………………….....................................................................telefon/fax .......................................... 
număr de înmatriculare  .....................................  CUI ...................................  cont (trezorerie, bancă) 
....................................................................................................................................................reprezentat 
prin…................................................................................................................(denumirea conducătorului) 
funcţia............................................................................................................................................................ 
în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 
2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
d. polita de asigurare: document emis de prestator, semnat de ambele parti, care confirma incheierea 
contractului de asigurare. Polita de asigurare trebuie sa indice riscurile care se asigura; 
e. suma asigurata (limita de asigurare): suma maxima, mentionata in polita de asigurare, in limita careia 
prestatorul, plateste despagubirea, in cazul producerii evenimentului asigurat; 
f. fransiza deductibila: partea din dauna, care este suportata de achizitor. Cuantumul fransizei se 
mentioneaza in polita de asigurare; 
g. risc asigurat: eveniment viitor, posibil dar incert, mentionat in conditiile de asigurare, prin producerea 
caruia pot rezulta daune asupra bunului asigurat; 
h. eveniment asigurat: risc asigurat avand consecinta o paguba; 
i. prima de asigurare: suma datorata de achizitor, in schimbul asumarii riscului de catre prestator; 
j. avarie: pierderea sau vatamarea bunului asigurat care produce modificari in integritatea fizica sau 
proprietatile fizico-chimice ale acestuia; 
k. dauna: prejudiciul material suferit de achizitor in urma producerii evenimentului asigurat; 
l. dauna partiala: avarierea/distrugerea sau deprecierea navei asigurate, a carei reparare, reconditionare 
sau restaurare este posibila si se justifica din punct de vedere economic; 
m.dauna totala: distrugerea in intregime/disparitia navei asigurate sau distrugerea intr-un asemenea grad 
incat repararea nu mai este posibila (dauna totala efectiva)  sau costul repararii este mai mare sau egal cu 
suma asigurata (dauna totala constructiva); 
n. despagubire: suma datorata achizitorului  de catre prestator, in cazul producerii evenimentului asigurat, 
stabilita conform contractului de asigurare; 
o. avarie comuna: sacrificiul extraordinar sau cheltuielile extraordinare, facute de comandantul navei 
intentionat si rational pentru salvarea tuturor intereselor, de un pericol care le ameninta in timpul voiajului 
si care trebuie suportat de catre toate partile, in mod proportional cu valorile aflate in risc;  
p. contributie la avaria comuna; suma stabilita de dispaşor (expert lichidator al avariei comune), in 
conformitate cu legislatia aplicabila cazurilor de avarie comuna si pe care trebuie sa o platesca partile 
implicate in voiaj, partilor care au suferit o pierdere prin avarie comuna;  
q. dispasa: document de lichidare a avariei comune, intocmit de expertii numiti „dispaşori”, in 
conformitate cu prevedereile legilor aplicabile cazurilor de avarie comuna.  
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r. remorcaj uzual: remorcajul in acvatoriul porturilor in legatura cu acostarea sau plecarea navei de la 
cheu, remorcajul normal necesar sa miste o nava  in ape inguste (restrictionate), de exemplu intr-un canal 
etc.; 
s. scrisoare de protest: comunicare scrisa facuta de comandant autoritatilor competente spre a se 
consemna public evenimentele intampinate pe mare de nava asigurata sau cu scopul de a lua atitudine 
contra partii care a cauzat o dauna a acesteia; 
t. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
u. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor 
prestate conform contractului; 
v. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 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; 
x. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înteleg să îi definească pentru contract) 
 
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 daca nu se specifică în 
mod diferit. 
 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului  
 4.1 Prestatorul se obligă să execute servicii de asigurare CASCO MARITIM si P & I pentru nava CPV 
MAI 2114 în zona de navigaţie: Marea Neagra si Marea Mediterana, perioada 14.03-08.05.2020 şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, conform ofertei tehnice si financiare a 
prestatorului. 
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 
 
5. Preţul contractului 
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, este de _________lei, sau după caz 
________euro, conform ofertei castigatoare. 
 
6. Durata contractului 
6.1 - Durata prezentului contract este de  ___________ de zile, începând de la data de  __.__.____. Poliţa 
de asigurare va avea valabilitatea de __ de zile calendaristice, incepand cu data de __.__.____. 
6.2 - In cazuri exceptionale, contractul poate fi prelungit cand apar circumstante imprevizibile si 
independente de vointa partilor (ex: situatii operationale deosebite, solicitarea coordonatorului misiunii - 
Agentia Europeana Frontex, conditii meteorologice nefavorabile care nu permit respectarea calendarului 
misiunii, cazuri de forta majora, etc.). Polita de asigurare se va emite pentru  __   de zile calendaristice 
începând de la data de __.__.____., iar in caz de prelungire a acestuia se va emite o noua polita de 
asigurare la aceeasi valoare tarifara zilnica prevazuta in oferta financiara de la data deschiderii si evaluarii 
ofertelor. 
 
7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului începe după semnarea acestuia si emiterea politei de asigurare. 
 
8. Documentele contractului 
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8.1  - Documentele contractului sunt: 
 propunerea tehnica 
 propunerea financiara 
 caietul de sarcini 
 conditiile generale de asigurare pentru asigurarea facultativa si pentru asigurarea “Protection & 

Indemnity” (P&I) 
 
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului 
9.1 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică.  
9.2 - Prestatorul se obligă să asigure nava în următoarele condiţii de asigurare (în conformitate cu 
cerinţele caietului de sarcini): 
Asigurarea navei se va face pe toata perioada misiunii  

A. Condiţii de asigurare CASCO maritim pentru pierderea totală, avarii şi răspundere pentru coliziuni cu 
terţi. Riscuri minime  acoperite: 

- pierderea totală;  
- pierderile şi avariile la navă; 
- contribuţia la cheltuielile de avarie comună şi salvare;  
- cheltuieli de salvare şi judecată;  
-    răspundere pentru coliziuni cu terţi, fără avarii particulare altele decât cele cauzate de incendiu, 

explozie, eşuare, punere pe uscat şi coliziune, inclusiv, cu obiecte fixe sau plutitoare. 
      Pentru riscurile acoperite, sumele despagubite vor fi: 
      -     suma asigurata nava pentru pierderea totală; 

- in proportie de 100%, in limita sumei asigurate a navei, pentru pierderile şi avariile la navă; 
      -    in proportie de 100%, in limita sumei asigurate a navei, pentru contribuţia la cheltuielile de avarie 
comună şi salvare;  
      -     in proportie de 100%, in limita sumei asigurate a navei, pentru cheltuieli de salvare şi judecată; 
      -  in proportie de 100%, in limita sumei asigurate a navei, pentru coliziuni cu terţi, fără avarii 
particulare altele decât cele cauzate de incendiu, explozie, eşuare, punere pe uscat şi coliziune, inclusiv, cu 
obiecte fixe sau plutitoare 
       B. Condiţii de asigurare tip P& I: 
Riscuri minime acoperite:  

- Coliziunea cu alte nave, obiecte fixe sau plutitoare, fără avarii particulare altele decât cele cauzate de 
incendiu, explozie, eşuare, punere pe uscat şi coliziune, inclusiv, cu obiecte fixe sau plutitoare. 

- Pierderea şi avarierea efectelor personale ale marinarilor şi alte persoane aflate la bordul navei.  
- Riscurile de poluare, în situaţia când acestea au fost cauzate ca urmare a deversărilor sau a scurgerilor 

de produse petroliere de pe nava asigurată sau când există ameninţări de acest gen.  
- Răspunderea în legătură cu epava ( costurile sau cheltuielile care revin în sarcina asiguratului ce 

decurg din ridicarea, îndepărtarea, distrugerea, uşurarea sau marcarea epavei navei).  
Pentru asigurarea P&I, sumele despăgubite, vor fi: 
- pentru coliziunea cu alte nave, obiecte fixe sau plutitoare, fără avarii particulare altele decât cele cauzate 
de incendiu, explozie, eşuare, punere pe uscat şi coliziune, inclusiv, cu obiecte fixe sau plutitoare, până la 
limita de 1.000.000 euro, per eveniment; 
- 1.000 de Euro/persoana, în caz de pierdere şi avariere a efectelor personale ale marinarilor şi altor 
persoane de la bordul navei; 
- pentru riscurile de poluare, în situaţia când acestea au fost cauzate ca urmare a deversărilor sau 
scurgerilor de produse petroliere de pe nava asigurată sau când există ameninţări de acest gen până la 
limita de 1.000.000 euro, per eveniment;  
- răspunderea în legătură cu epava (costurile sau cheltuielile care revin în sarcina asiguratului ce decurg din 
ridicarea, îndepărtarea, distrugerea, uşurarea sau marcarea epavei navei, până la limita de 1.000.000 euro, 
per eveniment). 
9.3. - Prestatorul se obligă să plătească sumele de bani reprezentând despăgubiri aferente riscurilor 
asigurate în maxim 30 de zile de la finalizarea cercetărilor. 
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- suma totala asigurata nava CPV MAI 2114 : 18.489.780,80 lei/3.844.029,27 euro, defalcata astfel: 
3.944.340,80 lei/820.029,27 euro - Casco  si 14.545.440,00 lei/3.024.000 euro -P&I. 
9.4. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform termenelor de prestare stabilite. 
9.5. - Prestatorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: 

i) 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 

ii) 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 achizitor. 

 
10.  Obligaţiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în termenul convenit. 
10.2 - Achizitorul se obliga sa instiinteze in scris prestatorul imediat ce a aflat de producerea 
evenimentului asigurat si inainte de efectuarea constatarii sau reparatiilor. Instiintarea trebuie facuta in 
maxim 72 de ore de la momentul luarii la cunostinta de catre achizitor a producerii unui astfel de 
eveniment. Instiintarea va cuprinde informatii despre data, imprejurarile si cauzele pagubei, felul si 
marimea aproximativa a acesteia, precum si eventualele pretentii la despagubire estimate pentru 
prejudiciile cauzate tertilor. 
10.3 – Achizitorul se obliga sa permita si sa inlesneasca prestatorului sau imputernicitilor acestuia 
inspectarea navei asigurate, participarea la constatarea si evaluarea pagubelor si la verificarea lucrarilor 
de reparatii, punandu-i la dispozitie procesele verbale de constatare, precum si orice alte acte ce ar putea 
fi necesare.  
10.4 - Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator, in maxim 30 (treizeci) de zile de 
la emiterea politelor de asigurare si primirea facturii. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în 
termen de 30 de zile de la data primirii facturilor, acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu  0,05%, pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea plăţii neefectuate. 
 
11. Constatarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor 
11.1 - Constatarea si evaluarea pagubei precum si verificarea lucrarilor de reparatii se fac de prestator 
direct si/sau prin imputernicitii, impreuna cu achizitorul si/sau imputernicitii lui. 
11.2 - Constatarea si evaluarea pagubei se poate face si prin experti independenti numiti de prestator, cu 
acordul beneficiarului. 
11.3 - Stabilirea si plata despagubirii se fac de catre prestator, care va plati despagubirea in cel mult 30 de 
zile de la data la care i-au fost puse la dispozitie toate documentele necesare. 
11.4 - Odata cu cererea de despagubire, achizitorul trebuie sa prezinte actele si documentele necesare 
pentru stabilirea imprejurarilor, cauzelor, efectelor, realitatii si intinderii pagubei, precum si cele privind 
pretentiile formulate de tertele persoane prejudiciate. 
11.5 - Raspunderea prestatorului pentru fiecare paguba la nava se limiteaza la suma asigurata. 
11.6 - In caz de pierdere totala efectiva sau constructiva ori disparitia navei, drept despagubire se plateste 
suma asigurata a acesteia si suma asigurata suplimentar. Din despagubire se retine prima de asigurare 
datorata pana la sfarsitul  perioadei de asigurare. Se considera pierdere totala constructiva a navei daca 
costul repunerii in folosinta depaseste suma asigurata. Dupa plata despagubirii, nava/epava intra in 
proprietatea prestatorului, numai la simpla cerere a acestuia, cu intocmirea formelor legale de transmitere 
a proprietatii.  
Nava se considera disparuta daca timp de 180 de zile de la data ultimei stiri primite de la nava nu s-a mai 
reusit a se obtine vreo informatie cu privire la existenta ei. 
11.7 - In caz de avarie, drept despagubire se plateste cuantumul pagubei, fara scaderea uzurii. 
11.8 - Cuantumul pagubei este egal cu costul reparatiilor partilor sau pieselor avariate ori cu costul de 
inlocuire al acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum si cele de demontare si montare 
aferente reparatiilor si inlocuirilor, la care se adauga cheltuielile efectuate cu transportul partilor sau 
pieselor reparate, pana la si de la locul de reparatie, iar al celor inlocuite, pana la locul unde s-a executat 
inlocuirea,  cheltuielile de constatare si expertiza, precum si alte cheltuieli, potrivit actelor si dovezilor 
emite de santierele de reparatii. Din cuantumul pagubei, stabilit ca mai sus, se scade valoarea eventualelor  
parti sau piese recuperate ori deseuri. 
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11.9 - Prestatorul acorda la solicitarea achizitorului, avansuri pentru executarea unor lucrari de reparatii. 
In acest caz, achizitorul, cu respectarea celor convenite la pct.11.1, trebuie sa prezinte in detaliu cauzele si 
imprejurarile producerii daunei precum si justificarea necesitatii si a cuantumului avansului solicitat. La 
terminarea lucrarilor, achizitorul va trimite decontul catre prestator. 
11.10 - Avariile provocate de uzura normala, deteriorarea treptata si viciile ascunse ale corpului navei, 
masinilor (motoarelor) sau celorlalte parti componente ale navei ori defectarea sau incetarea functionarii 
partii electrice sau mecanice se despagubesc la nivelul valorii reale.  
11.11 - Avariile navei se despagubesc numai daca cuantumul despagubirii depaseste fransiza deductibila, 
per eveniment. Nu se aplica fransiza in cazurile de pierdere totala efectiva sau constructiva. 
11.12 - Cheltuielile pentru salvarea si conservarea navei, micsorarea pagubelor si prevenirea extinderii 
pagubelor produse, deplasari, precum si onorariile expertilor si avocatilor, garantiile, comisioanele, taxele 
si altele asemanatoare se platesc direct de catre prestator. 
11.13 - Despagubirea se plateste in lei sau in valuta. 
11.14 - In cazul avariilor produse de nava asigurata altor nave, instalatii portuare sau altor obiecte fixe sau 
plutitoare, prestatorul plateste despagubirea nemijlocit celui pagubit. 
11.15 - In limitele despagubirii platite prestatorul este subrogat in toate drepturile achizitorului contra 
celor raspunzatori de producerea pagubei 
11.16 - Prestatorul un va exercita drepul de regres impotriva prepusilor achizitorului, decat in cazul 
evenimentelor produse ca urmare a unor actiuni sau inactiuni savarsite cu intentie de catre acestia. 
 
12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului stabilita la 0,05% pentru fiecare zi de intarziere. 
12.2 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil 
si repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de 
daune-interese. 
12.3 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. In acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită 
pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 
 
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului 
13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. 

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, 
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă 
cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau 
se poate deduce în mod rezonabil din contract.   
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor. Totodată, este răspunzător atât de 
siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit 
pe toată durata contractului.  
13.3 - Prestatorul are obligatia de a returna contravaloarea cotei-parti a primei corespunzatoare perioadei 
de asigurare neconsumata, pentru numarul de zile de misiune asigurate si neexecutate efectiv.  
 
14. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care 
acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului. 
 
15. Recepţie şi verificări  
 
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea 
lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
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15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are 
obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest 
scop. 
15.3 - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului se constată că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau un corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează 
prevederile caietului de sarcini.  
 
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 
16.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil (maxim 48 
de ore) de la semnarea contractului, conform prevederilor “Fisei de date a achizitiei”.     
16.2 - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi 
terminată într-o perioadă stabilită, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen care se 
calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare 
asumate se face cu acordul parţilor, prin act  adiţional. 
 
17. Ajustarea preţului contractului 
17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
17.2  -  Pretul serviciilor nu se actualizeaza. 
17.3 -  In cazuri exceptionale de prelungire a misiunii, se va emite o noua polita de asigurare la aceeasi 
valoare tarifara zilnica prevazuta in oferta financiara de la data deschiderii si evaluarii ofertelor. 
 
18. Întarzieri în îndeplinirea contractului 
18.1 - Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de prestare, avandu-se in vedere respectarea 
clauzelor aferente politelor de asigurare pana la expirarea acestora . 
18.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele de prestare, acesta are 
obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se 
face cu acordul parţilor, prin act adiţional. 
 
19. Amendamente  
19.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 
contractuale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
20. Forţa majoră 
20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
20.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor până la apariţia acesteia. 
20.4 - 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. 
20.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
21. Soluţionarea litigiilor 
21.1 - Achizitorul şi  prestatorul va 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 legatură cu îndeplinirea 
contractului. 
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21.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecatoresti competente.  
  
22.  Limba care guvernează contractul 
22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 
23. Comunicări 
23.1 - (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. 
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
24. Legea aplicabilă contractului 
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
24.2 -  Dreptul la actiune in justitie, decurgand din asigurarea incheiata potrivit prezentelor conditii este 
supus unui termen de prescriptie de 3 ani de la data nasterii acestuia. 
  
Părţile au înţeles să încheie azi_________, prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte.    
  
 
             ACHIZITOR                                                                           PRESTATOR 

             Director 

                                                                         

             Contabil şef 

 

             Avizat pt. legalitate 

 

   Avizat tehnic 

 

 


