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Necesităţi minim obligatorii
privind achiziţia publică a unor servicii de asigurare a autovehiculelor 

(asigurare RCA şi asigurare CASCO)

I. INTRODUCERE
Necesităţile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 

constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare 
ofertant propunerea tehnică şi financiară.

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE este achiziţionarea unor servicii de asigurare a 
autovehiculelor (asigurare RCA şi asigurare CASCO) pentru autovehiculele din Centrul Militar 
Judeţean Harghita.
Datele de identificare a autovehiculuului:

* deţinător judeţuţ Harghita
autoturism 
Dacia Logan

* categorie
* marca şi tipul
* nr. de identificare
* nr. de înmatriculare
* an fabricaţie
* seria CIV
* putere motor Kw
* cilindreee cm3
* nr.locuri
* masa totală autorizată
* tip combustibil
* valoare nou (lei)
* data expirare poliţă actuală

UU14SDKH459433210
HR-09-WRM
2017
M569231
55
1461
5
1590
motorină
53.725,00
04.03.2018

III. SPECIFICAŢII TEHNICE OBLIGATORII:

Nr.
crt

SERVICII
SOLICITATE

U/M Cantitatea Cerinţe tehnice / riscuri asigurate

1

Servicii de asigurare a 
autovehiculelor 
( asigurare de 

răspundere cililă auto 
RCA 6 luni)

buc. 1

• asigurătorul răspunde pentru 
despăgubirile datorate şi/sau pentru 
vătămări corporale suferite de terţi produse 
prin accidente de vehicule din vina 
conducătoruluim auto asigurat 
• maximă operativitate la acordarea 

despăgubirilor pentru evitarea conflictelor 
între unitatea asigurată şi terţi
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Nr.
crt

SERVICII
SOLICITATE

U/M Cantitatea Cerinţe tehnice / riscuri asigurate

2

Servicii de asigurare a 
autovehiculelor 
( asigurare facultativă 

CASCO 6 luni)

buc. 1

• asigurătorul v-a acorda despăgubiri 
pentru furt, avarii, sau distrugeri oricare ar 
fi persoana care a condus autovehiculul, pe 
drumurile publice sau înafara lor, în mers 
s-au staţionare pentru toate riscurile ,
• prima de asigurare nu conţine 

franşiză

IV. VALOAREA ESTIMATĂ
Valoarea estimată a achiziţiei este de 1700,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în 

valoare de 00,00 valoarea totală a achiziţiei fiind 1700,00
Costurile de transport vor fî suportate de către operatorul economic care execută aceste 

servicii.
V. CONDIŢII DE LIVRARE

Termen de livrare: maxim 2 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării 
contractului.

Locaţia de livrare: sediul Centrului Militar Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piaţa 
Cetăţii nr.l, judeţul Harghita.
VI. REDACTAREA OFERTEI
-  Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă:
-  Oferta va cuprinde propunerea tehnică şi propunerea financiară;
-  Propunerea financiară se va face atât pentru o unitate, cât şi pentru valoarea totală, exprimată 

în lei fără TVA,
-  Oferta se va redacta în limba română;
-  Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere.

VI. CRITERII DE ADJUDECARE;

Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are 
costul total cel mai scăzut în lei fără TVA.
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