
 

 

 

 

 

 

      Nr.                /   

 

In atenţia operatorilor economici interesaţi, 

SCRISOARE DE INTENŢIE ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

 

I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud.Bacău, Cod 

601032, telefon 0234.324243, fax 0234.313911/0234.312502, intenţionează sa achizitioneze prin “cumparare directa” 

Servicii de asigurare a membrilor S.V.S.U. impotriva riscurilor de accident, boala, invalididate si deces,  în 

conformitate cu prevederile art. 7, alineat 5 din Legea 98/2016 - privind achiziţiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare si Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

          II. Obiectul achiziţiei:  

Servicii de asigurare. impotriva riscurilor de accident, boala, invalididate si deces 

Cod de clasificare CPV: 66512000-2 Servicii de asigurare contra accidentelor si de asigurare de sanatate (Rev.2) 

 

Nr. crt Riscuri asigurate 

1 Deces din orice cauza 

2 Deces din accident 

3 Invalididate permanenta din accident 

4 Fracturi ca urmare a unei accident 

5 Arsuri ca urmare a unui accident 

6 Spitalizare din accident (180 zile) 

7 Cheltuieli medicale din accident 

 

 

III. Valoarea estimată: 4202,42  lei . Prima de asigurare nu este purtatoare de TVA. 

 

Nr./Cant. Valoare LEI Total 

38 110,59 4202,42 

 

IV. Achiziţia se finalizează prin: comanda ferma  

 

    V. Durata/valabilitate polita 

      Polita de asigurare pentru membrii S.V.S.U. se incheie pe o perioada de 12 luni.  Termen de livrare 2 zile de la 

emiterea comenzii ferme. 

           

 VI. Documentatia achizitiei publice contine: scrisoare de intentie achizitie directa, modele de formulare 

 

VII. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice 

Cadrul legal: 

 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 

395/2016 , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incediilor cu modificarile si completarile ulterioare – art. 13, 

lit.g; art. 43 

 H.G. nr. 1579/2005 – Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare cu modificarile si 

completarile aduse prin H.G. nr. 371/2016 

 Regulamentul de organizare si functionare al S.V.S.U. aprobat prin H.C.L. nr. 137/27.09.2017 

      Prezenta enumerare nu are caracter limitativ. 

      

Limba de redactare a ofertei: limba romana 

Sursa de finanţare: bugetul local  

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la termenul limita de primire oferte 

 

 

Nr.inreg: 8808/08.02.2022
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VIII. Modul de elaborare şi de prezentare a ofertei, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu 

transmiterea ofertei 

Oferta transmisa autorităţii contractante va cuprinde documente prin care candidatul face dovada 

indeplinirii urmatoarelor cerinte stabilite de autoritatea contractanta: 

 

A) Criterii de calificare: 

 

Cerinta nr. 1 - Ofertantii vor prezenta Împuternicire scrisa, Formular 1 din sectiunea modele de formulare, prin 

care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul în procesul achizitiei publice - semnata (in cazul in care 

este altul decat reprezentantul legal al ofertantului).  

Cerinta nr. 2 – Ofertantii  vor prezenta Formularul 2 din sectiunea modele de formulare - DECLARATIE privind 

denumirea şi datele de identificare  ale ofertantului prin care se vor comunica datele de identificare ale societăţii 

(număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum şi datele de contact (adresă, telefon, email, etc) ale 

persoanei desemnate să implice societatea în relaţiile cu Primaria Municipiului Oneşti. Ofertantii vor completa si 

rubrica dovada existentei in Registrul asiguratorilor din Romania – ASF ( nr. autorizatie valida /nr. inmatriculare ) 

Cerinta nr. 3 - Ofertantii vor prezenta Formularul GDPR – Formularul 3 din sectiunea modele de formulare – 

semnat. 

Cerinta nr. 4 – Ofertantii vor prezenta Formular 4 si Anexa din sectiunea modele de formulare semnate (declaratie 

privind evitarea conflictului de interese) 

 

B) Oferta tehnica: 

Cerinta – Formularul intitulat Propunere tehnica – Formular 5 din sectiunea modele de formulare, prin care 

ofertantul, respecta cerintele minime stabilite de autoritatea contractanta. Propunerea tehnica va fi elaborata de catre 

ofertanti in asa fel incat sa permita cu usurinta verificarea corespondentei cerintelor minime solicitate. 

 C) Oferta financiara: 

Cerinta - Formularul de Oferta si Anexa din sectiunea modele de formulare.- Formular 6 si Anexa. Preţul  ofertei va 

fi exprimat in lei fara TVA pentru intregul pachet de servicii prevazute in documentatia achizitiei publice. Pretul va 

rămâne neschimbat pe toatã durata de valabilitate a ofertei şi va include cheltuielile de transport la adresa indicata 

de achizitor.  

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toata 

perioada de valabilitate. Modul de prezentare a propunerii financiare este obligatoriu si trebuie sa conţină 

toate documentele solicitate. 

 

NOTĂ:   Oferta trebuie sã îndepl inească toate cerinţele  obligatori i  prevăzute în prezentul  

anunţ pentru a nu f i  respinsã .   
 

IX. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut  

X. Modul de accesare a documentatiei de atribuire 

Intreaga documentatie a achizitiei publice, formata din scrisoare de intentie de achizitie directa, modele de 

formulare precum si alte informatii suplimetare, pot fi accesate site-ul www.onesti.ro la secţiunea Informaţii publice 

de interes public - Achiziţii publice prin link-ul http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice  

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire prin intermediul adresei de e-mail: 

cumpararidirecte@onesti.ro pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data limita de depunere a ofertelor. Raspunsurile 

la eventualele solicitari de clarificari se vor posta pe site www.onesti.ro la sectiunea Informatii de interes public - 

Achizitii publice prin accesarea http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice.   

Pentru detalii apelati la telefon: 0234/324243 int.214 – Serviciul achizitii publice. 

 

Data limită pentru depunere a ofertei  11 .02.2022 ora 11
00

.
 

Formalităţi ce trebuie îndeplinite în legătură cu transmiterea ofertei: 

Ofertele se vor transmite panã la data limită stabilitã, prin : 

 e-mail la adresa oferte@onesti.ro,  

 depunere la postã sau depuse direct la Registraturã - sediul Primăriei Oneşti, B-dul Oituz nr.17, 

Oneşti, jud. Bacău. Program Registratura: 07
30

-16
00

 luni -joi, 07
30

-13
30

 vineri 

 incarcare in catalogul electronic SEAP cu denumirea   Servicii de asigurare a membrilor S.V.S.U – 

Mun. Onesti (vor fi incarcate toate documentele solicitate prin prezenta scrisoare) 

In situatia in care operatorul economic opteaza pentru transmiterea ofertei prin depunere la postã sau depuse 

direct la Registraturã, atunci documentele ofertei, semnate in original, vor fi introduse intr-un plic/colet exterior, 

inchis corespunzator si netransparent, pe care se vor scrie urmatoarele: 

1.- denumirea si adresa achizitorului (Primaria Municipiului Onesti, B-dul Oituz, Nr.17, Onesti, judetul 

Bacau),  

2.- In  atenţ ia  Serv ic iulu i  achizi ţ i i  publice,  denumirea achizitiei:  şi mentiunea  Servicii de asigurare 

http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:cumpararidirecte@onesti.ro
http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:oferte@onesti.ro
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a membrilor S.V.S.U – Mun. Onesti “A nu se deschide inainte de data  11.02.2022 ora 11
00

” 
 

Ofertele depuse dupã termenul limitã se considerã intarziate si vor fi respinse. 

In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuzã conditiile de cumparare 

directa din SEAP, sau refuza confirmarea comenzii ferme transmisa prin orice alt mijloc de comunicare, va fi selectat 

operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare.  

In cazul in care ofertantul declarat câştigãtor are cont in SEAP, autoritatea contractanta va finaliza achizitia in 

Catalogul electronic de produse/servicii/lucrari existent in SEAP.   

 

NOTĂ: Pentru ca oferta sa fie conformă si admisibilă trebuie sa îndeplinească toate cerinţele obligatorii 

prevăzute în prezentul anunţ.  

 

 

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. pentru prestarea serviciilor. 

 


