ANUNŢ DE ATRIBUIRE
“ Servicii de asigurare facultativă de viaţă pentru 31 de persoane din Forţele Navale (UM 02016 şi
UM 02078) care execută o misiune în perioada 06.06.2019-21.06.2019 în cadrul exerciţiului
multinaţional BALTOPS 19 pe teritoriul şi apele teritoriale ale Estoniei, Lituaniei, Germaniei, Suediei
şi în apele internaţionale ale Mării Baltice - cod CPV 66511000-5”
CONŢINUT:
“1. Ministerul Apărării prin Unitatea Militară 02022 - în calitate de autoritate contractantă delegată, cod
fiscal 14810074, cu sediul în Constanţa, strada Fulgerului nr. 99, judeţul Constanţa, tel/fax
0241.610074.
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare (în baza art.104, alin (1), lit. c) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi Hotărârea de
Guvern 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016).
3. Tip contract: servicii.
4. Obiectul contractului: Servicii de asigurare facultativă de viaţă pentru 31 de persoane din Forţele
Navale (UM 02016 şi UM 02078) care execută o misiune în perioada 06.06.2019-21.06.2019 în cadrul
exerciţiului multinaţional BALTOPS 19 pe teritoriul şi apele teritoriale ale Estoniei, Lituaniei,
Germaniei, Suediei şi în apele internaţionale ale Mării Baltice
5. Data încheierii contractului: 05.06.2019.
6. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
7. Numărul de oferte primite: 1 (una).
8. Ofertantul câştigător:
Loc în
Ofertant
Preţ negociat (lei)
clasament
S.C. ASIGURAREA
ROMÂNEASCĂ – ASIROM
1
6.200,00
VIENNA INSURANCE
GROUP S.A.
9. Denumirea si adresa ofertantului câstigător:
S.C. ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.- adresa
Bucureşti Bd. Carol I nr. 31-33
10.Anunţul de atribuire a fost publicat în SEAP cu nr. CAN1018781/12.07.2019.”


La secţiunea anunţuri de atribuire rog publicaţi următorul anunţ:
ANUNŢ DE ATRIBUIRE

“ Servicii de asigurare CASCO maritim şi tip P&I pentru navele din cadrul Forţelor Navale care
execută misiuni internaţionale, în perioada 29.06.2019-31.07.2019 şi
serviciul de asigurare completă CASCO şi asigurare pentru cazurile de răspundere civilă, ca urmare a
pagubelor produse terţilor în urma accidentelor, incidentelor sau a altor evenimente de aviaţie, a
elicopterului IAR 330 PUMA Naval nr.141 (rezervă 142) ambarcat pe fregata F 221, care participă la
misiuni, în perioada 03.07.-22.07.2019, în zona de navigaţie Marea Neagră””
CONŢINUT:
“1. Ministerul Apărării prin Unitatea Militară 02022 - în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal
14810074, cu sediul în Constanţa, strada Fulgerului nr. 99, judeţul Constanţa, tel/fax 0241.610074.
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare, în baza art.104, alin 1, lit. c din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (actualizată).
3. Tip contract: servicii.
4. Obiectul contractului: Servicii de asigurare CASCO maritim şi tip P&I pentru navele din cadrul
Forţelor Navale pentru navele F221, inclusiv ambarcaţiunile tip RHIB din dotare, CVT 264, DM29,
NPR190 care execută misiuni internaţionale, în perioada 29.06.2019-31.07.2019 -cod CPV 66514150-2

5. Data încheierii contractului: 28.06.2019.
6. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-preţ.
7. Numărul de oferte primite: 1 (una).
8. Ofertantul câştigător:
Loc în
clasament

Ofertant

Preţ negociat
lei

OMNIASIG VIENNA
62.405,00
INSURANCE GROUP S.A.
9. Denumirea si adresa ofertantului câstigător:
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. - adresa sediu: str. Aleea Alexandru,nr. 51, sector
1, Bucureşti, cod postal 011822.
10.Anunţul de atribuire a fost publicat în SEAP cu nr. CAN1018848/16.07.2019.”

Anularea aplicării procedurii de atribuire, pentru lotul nr. 5 - Serviciul de asigurare completă
CASCO şi asigurare pentru cazurile de răspundere civilă, ca urmare a pagubelor produse terţilor în urma
accidentelor, incidentelor sau a altor evenimente de aviaţie, a elicopterului IAR 330 PUMA Naval
nr.141 (rezervă 142) ambarcat pe fregata F 221, care participă la misiuni, în perioada 03.07.-22.07.2019,
în zona de navigaţie Marea Neagră, în conformitate cu art. 212 alin. 1, lit.a) din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, deoarece pentru acest lot “….. nu a fost depusă nicio ofertă”.
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La secţiunea anunţuri de atribuire rog publicaţi următorul anunţ:
ANUNŢ DE ATRIBUIRE

“ Servicii de asigurare facultativă de viaţă pentru personalul Forţelor Navale care execută misiuni în
afara teritoriului României - cod CPV 66511000-5”
CONŢINUT:
“1. Ministerul Apărării prin Unitatea Militară 02022 - în calitate de autoritate contractantă, cod fiscal
14810074, cu sediul în Constanţa, strada Fulgerului nr. 99, judeţul Constanţa, tel/fax 0241.610074.
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de
participare, în baza art.104, alin 1, lit. c din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (actualizată).
3. Tip contract: servicii.
4. Obiectul contractului: Servicii de asigurare facultativă de viaţă pentru personalul Forţelor Navale
care execută misiuni în afara teritoriului României - cod CPV 66511000-, astfel: Asigurări facultative
de viaţă pentru personalul ambarcat pe nava F221, care execută misiuni în perioada 03.07-22.07.2019
– 20 zile, în zona de navigaţie Marea Neagră cu intrare în porturile Varna (Bulgaria) şi Odessa
(Ucraina), Asigurări facultative de viaţă pentru personalul personalul ambarcat pe nava CVT264, care
execută misiuni în perioada 29.06-13.07.2019 – 15 zile, în zona de navigaţie Marea Neagră, Asigurări
facultative de viaţă pentru personalul ambarcat pe nava DM29, care execută misiuni în perioada
11.07.-31.07.2019 – 21 zile, în zona de navigaţie Marea Neagră pe ruta Port Constanţa (România),
Port Varna (Bulgaria), Port Sinop (Turcia), Asigurări facultative de viaţă pentru personalul ambarcat
pe nava NPR190, care execută misiuni în perioada 29.06.-13.07.2019 – 15 zile, în zona de navigaţie
Marea Neagră, pe ruta Port Mangalia (România) – Port Odessa (Ucraina), Asigurare facultativă de
viaţă pentru Cpt. Marin IONESCU din UM02003, care execută o misiune în perioada 20.07.201903.09.2019– 46 zile, în cadrul Centrului Permanent de Coordonare a Operaţiunii Black Sea Harmony
din Eregli (Republica Turcia), Asigurări facultative de viaţă pentru 31 de persoane aparţinând UM
02016, care execută o misiune în perioada 07.07.2019-20.07.2019 – 14 zile, în Bulgaria.
5. Data încheierii contractului: 28.06.2019.
6. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
7. Numărul de oferte primite: 1 (una).
8. Ofertantul câştigător:

Loc în
clasament

Ofertant

Preţ negociat
lei

S.C. ASIGURAREA
ROMÂNEASCĂ –
1
ASIROM VIENNA
108.596,25
INSURANCE GROUP
S.A.
9. Denumirea si adresa ofertantului câstigător:
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. - adresa sediu: str. Aleea Alexandru,nr. 51, sector
1, Bucureşti, cod postal 011822.
10.Anunţul de atribuire a fost publicat în SEAP cu nr. CAN1018846/16.07.2019.”

