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 1. INTRODUCERE 

 Societatea Comerciala CITADIN  ZALAU SRL doreşte incheierea de: POLIŢE  DE ASIGURARE 
OBLIGATORIE DE „RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO” - (RCA) ,  pentru un număr de 4 buc.  Autovehicule, 
conform anexa 1. 

 

 2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE 

 Obiectul achiziţiei:  Încheierea de poliţe de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto 
(RCA) pentru un număr de 4 autovehicule, conform anexa  nr.1 .  

Procedura de achiziţie publică: Cumpărare directă - preţul cel mai scăzut. 

Observaţie:  Ofertantii vor transmite  oferta de pret  prin email: citadinzalau@gmail.com sau pe fax 
la nr.0260/611543. Ofertantul câştigător va depune în SEAP oferta financiară, in catalogul on-line, cu 
mentiunea “Asigurari RCA Citadin Zalau”. 

  Oferta financiară se va prezenta sub forma de Total valoric pentru autovehiculele precizate în anexa 
prezentului caiet de sarcini. 

Ofertanţii vor prezenta si  propunerile financiare detaliate pentru fiecare autovehicul. 

 

 3. CERINŢE ASUPRA OFERTEI FINANCIARE 

            Ofertanţii trebuie să prezinte preţul practicat pentru poliţele de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă (RCA), pentru toate autovehiculul specificat în anexa nr.1 de la prezentul caiet de 
sarcini. 

 Nu se acceptă ofertă parţială. 
              Criteriu selecţiei este preţul cel mai scăzut.  
 Plata asigurărilor se va face pentru intregral cu OP, conform legislatiei in vigoare. 
 
               4. CERINTE  TEHNICE  MINIME: 

              Operatorii economici ce depun ofertă vor prezenta autorizaţia de funcţionare a Comisiei de 
Supraveghere a Asigurarilor sau a Autoritatii de Supravegere Financiara conform Legii 237/2015 
privind autorizarea si supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi a Normei 20/31.03.2016 
privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurări şi reasigurări. Informaţiile cuprinse în 
aceasta trebuie să fie conforme cu realitatea la data depunerii documentului. 

Ofertanţii străini vor prezenta documente echivalente emise în ţara de rezidenţă valabile la data 
depunerii acestora; 

mailto:citadinzalau@gmail.com


 Nivelul primelor de asigurare, să nu facă obiectul nici unei majorări pe toată perioada de 
valabilitate a acestuia, cu excepţia situaţiilor impuse de lege.  

 Acceptul de a încheia asigurările menţionate în Anexa1 chiar dacă  nu s-a început efectuarea 
plăţilor, în funcţie de perioadele solicitate. Câştigătorul se obligă să accepte reeşalonarea plăţilor, de 
comun acord cu Beneficiarul, în situaţia în care acesta din urmă solicită acest lucru,  datorită  
imposibilităţii de a efectua plata la termenele stabilite prin contarct. 

                Plata primelor de asigurare se va face obligatoriu în contul bancar deschis în numele 
prestatorului de servicii. 

   Cerinţele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt minimale. Orice ofertă care se abate de la 
prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică 
presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale. 
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