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APROBAT,

Președinte al Directoratului S.A.P.E. S.A.
Dr. STĂNESCU Nicolae - Bogdan - Codruț

Membru al Directoratului SAPE S.A                                                                    Membru al Directoratului SAPE S.A.
         GROZAVU Ion-Gabriel MARIAN Luiza

FIȘĂ DE DATE A ACHIZITIEI

” Serviciilor de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 persoane) si a
membrilor Directoratului (3 persoane) din cadrul Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.”

SECȚIUNEA I: BENEFICIAR

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT DE CONTACT

Denumire oficiala: SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE S.A.

Adresa: str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, etaj 4, sector 1

Localitate: București Cod poștal: 020371 Țara: România

Persoana de contact: Marcu Gabriel

                                 Turtoi Catalina

Tel.: : +40 772 221 975

           +40 721 562 582

E-mail: office@sape-energie.ro

             gabriel.marcu@ sape-energie.ro

             catalina.turtoi@ sape-energie.ro

Adresa de internet: www.sape-energie.ro

Alte informații pot fi obținute la:

X Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

              □ Altele: Nu este cazul

Documentația de achiziție poate fi obținută la:

X Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

              □ Altele: Nu este cazul

Ofertele trebuie transmise la:

                                                                       □ Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

X Pe e-mail: achizitii@sape-energie.ro;
gabriel.marcu@sape-energie.ro;
catalina.turtoi@sape-energie.ro
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SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului de către beneficiar

Contract de prestări servicii: Servicii de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de
Supraveghere si a membrilor Directoratului din cadrul Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A
II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a

serviciilor

a) Lucrări □ B) Produse □ c) Servicii                                      X

Executare □

Proiectare și executare □

Executarea, prin orice □

mijloace, a unei lucrări,

conform cerințelor

specificate de beneficiar

Cumpărare □

Leasing □

Închiriere □

Închiriere cu opțiune de □

cumpărare

O combinație între acestea □

Categoria serviciilor:   Servicii de
asigurare de răspundere profesională

Locul principal de executare

......................

Locul principal de livrare

........................

Locul principal de prestare

…………..

II.1.3) Procedura implică

 Contract de achiziții   X

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul : Servicii de asigurare de răspundere profesională a membrilor
Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului din cadrul Societății de Administrare a
Participațiilor în Energie S.A
Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 1.000.000,00                   Moneda: Lei

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

  Durata contractului: 12 luni
  Perioada de  asigurare:  12  luni și va acoperi, inclusiv, perioada de prescripție a Statului Român, respectiv
termenul de 5 ani după încetarea mandatelor, aceasta reprezentând perioada extinsă de raportare a daunelor și nu
prevede primă adițională.

II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea prețului contractului

Nu este cazul

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE

III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garanții solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garanție de participare                                                                                                          NU

III.1.1.b) Garanție de buna execuție                                                                                                      NU
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III.1.2) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul

Asociere sau subcontractare

III.2) CONDIȚII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situația personală a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

Declaratie privind neincadrarea in situatia de conflict de interese;

Declaraţie referitoare la neîncadrarea în unele situaţii privind excluderea ofertanților;

Date generale despre ofertant, care vor privi în special:

- data înfiinţării ofertantului;

- prezentarea ofertantului: asociați, departamente, prezentarea portofoliului de clienți, recomandări obținute de la

clienți sau/şi colaboratori asupra calităţii serviciilor (similare cu obiectul prezentului contract), prestate de ofertant;

 Documente care sa ateste faptul ca în ultimii 3 ani societatea NU s-a aflat sub incidența prevederilor Legii nr.
503/2004 privind redresarea financiară

 Documente care sa ateste faptul ca societatea sa nu fie fost sancționată în ultimii 5 ani pentru incalcari grave ale

conduitei prevăzute in legislatia asigurarilor.

III.2.2. Situaţia economică şi financiară

Informatii  privind  situatia  economica  si  financiara  a
ofertantului

Completarea declaratiei privind situatia economica si
financiara pentru ultimii 3 ani.

Documente solicitate in vederea sustinerii cerintei:
bilanturi sau extrase din situatiile financiare

III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională (experiență similară, personal etc.)

Ofertantul  va  prezenta  documente  doveditoare  care  să
confirme că are experiență similară în domeniul asigurării
de  răspundere  profesională  a  administratorilor  sau  a
directorilor  executivi  prin  prestarea  de  servicii  similare
(emiterea  de  polițe  de  asigurare  de  răspundere
profesională  a membrilor consiliului de supraveghere sau
membrilor directoratului).

Documente doveditoare :certificări/ procese verbale
de recepție/contracte/parti din contracte / alte
documente ce indică valorile, datele și beneficiarii
produselor furnizate/serviciile prestate similare,
emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de
catre clientul beneficiar

.......................................

III.2.1.c) Standarde de asigurare a calității/mediului/securității informaționale

Conform Caietului de sarcini.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare: Licitatie deschisa

IV.2) Criteriul de atribuire

Cel mai mic preț X

sau

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                                       □
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Se va preciza metodologia/ algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare din această

secțiune

IV.3. Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta: română

IV.4. Perioada minimă pe parcursul careia ofertantul trebuie să își mentina oferta: 90 de zile de la data limita
prevazuta pentru depunerea ofertelor

IV.5. Prezentarea ofertei

IV.5.1. Modul de prezentare a ofertei tehnice

  Propunerea tehnica va conţine răspunsurile ofertantului la cerinţele aflate in Caietul de sarcini, în ordinea în care
au fost enumerate, precum şi clauzele şi facilităţile particulare care se pot acorda cu titlu gratuit, daca este cazul
(acestea vor fi precizate separat în propunere).
  La propunere se atașează și condițiile de asigurare.
  Pentru evaluarea riscului  și  propunerea ofertei,  operatorilor  economici  interesați  li  se  vor  elibera,  la  cerere,
documente necesare cum ar fi:
   - chestionarul de asigurare;
   - situații financiare din 2021

IV.5.2. Modul de prezentare a ofertei financiare

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire
la serviciile ofertate, precum si alte conditii financiare si comerciale  legate de obiectul acesteia. Se va prezenta
oferta in LEI, fara TVA (cu toate taxele incluse).

IV.5.3. Modul de prezentare a ofertei

Ofertele se vor depune pe e-mail:
 achizitii@sape-energie.ro; gabriel.marcu@sape-energie.ro; catalina.turtoi@sape-energie.ro

Data limita pentru depunerea ofertei : 29.07.2022 ora 10:00
Ofertele primite după data şi ora limită de depunere a ofertelor, nu vor fi luate în considerare.
Ofertele vor fi întocmite în conformitate cu cerinţele documentației de achiziție.

V. ALTE INFORMAȚII

NU ESTE CAZUL

Avizat: Director Directia Economica

              Pirvulescu Bogdan

               Sef Birou Comercial

               Marcu Gabriel

Intocmit: Turtoi Catalina
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