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Anunt de tip erata EN1000480 / 04.06.2018
Anunt de participare simplificat SCN1002107 / 21.05.2018

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire si adrese
AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Cod de identificare fiscala: 11055818; Adresa: Strada: INCINTA PORT, nr. 1, Sector: -, Judet: Constanta; Localitatea: Constanta; Cod NUTS:
RO223 Constanta; Cod postal: 900900; Tara: Romania; Persoana de contact: Raluca Alina Musat; Telefon: +40 372419810; Fax: +40
241616229; E-mail: rmusat@rna.ro; Adresa internet: (URL) -Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

Sectiunea II: Obiect
II.1) Obiectul achizitiei
II.1.1 Titlu:
Contract de servicii de asigurare anuală facultativă pentru avarii și furt “CASCO”pentru autovehicule, clădiri, nave și asigurare de
răspundere civilă “RCA” pentru autovehicule.
Numar de referinta: ASIGURĂRI 2018

II.1.2 Cod CPV Principal:
66510000-8 - Servicii de asigurare (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului
Servicii

II.1.4) Descriere succinta:
Autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze serviciile de asigurare facultativă pentru avarii și furt “CASCO” pentru autovehicule
-Cod CPV – 66514110-0, clădiri - Cod CPV – 66513200-1 și nave- Cod CPV – 66514150-2, și serviciile de asigurare de răspundere civilă
“RCA” pentru autovehicule- Cod CPV -66516100-1, având caracteristicile şi în cantitatea prevăzută în anexele ce fac parte integrantă din
prezentul Caiet de sarcini.
Asigurarea bunurilor (autovehicule, nave, clădiri) din dotarea ANR pentru cazurile de avarie, distrugere, furt sau alte evenimente și pentru
prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule pentru protejarea bunurilor împotriva oricăror situaţii care ar putea duce la
avarierea sau vandalizarea acestora sau a altor daune provocate involuntar şi care ar putea afecta integritatea bunurilor din dotarea
instituţiei. Garantarea despăgubirilor împotriva daunelor sau a oricăror tipuri de avarii provocate bunurilor inclusiv de către terți, pentru
orice act de vandalism provocat de către persoane răuvoitoare, precum şi în cazul furtului.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor -5
Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 4-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Sectiunea VI: Informatii suplimentare
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2018

VI.6) Informatii despre anuntul original
Anunt original din SEAP: Anunt de participare simplificat SCN1002107

SECTIUNEA VII: Modificari
VII.1) Informatii care urmeaza sa fie modificate sau adaugate
VII.1.1) Motivul modificarii
Modificarea informatiilor originale oferite de autoritatea contractanta
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VII.1.2) Text care urmeaza sa fie corectat in anuntul original
Numarul sectiunii

In loc de

A se citi

Numarul sectiunii: III.1.1) Capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale, inclusiv
cerintele privind inscrierea in registrele
profesionale sau comerciale
Locul textului ce urmeaza sa fie modificat:
Persoanele ce deţin funcţii de decizie în
cadrul autorităţii în ceea ce priveşte
organizarea , derularea şi finalizarea
procedurii de atribuire în sensul articolului
menţionat şi care fac parte din Declaraţia pe
proprie răspundere în conformitate cu art.
21 alin (3), lit. a din H.G. nr. 395/2016

Andrei Mihai

Mezei Alexandru
Bucuresteanu Dumitru

Staicu Mihai Codrut

VII.2) Alte informatii suplimentare:
in loc de Andrei Mihai a se citi Mezei Alexandru
in loc de Staicu Mihai Codrut a se citi Bucuresteanu Dumitru
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