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RĂSPUNS SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 

Achiziție de „SERVICII DE ASIGURARE DE RASPUNDERE PROFESIONALĂ”,  
cod CPV: 66516500-5 - Servicii de asigurare a raspunderii profesionale (Rev.2),  

anunț de publicitate nr. ADV1230725/03.08.2021 
 

 
Solicitare operator economic 1:  
 
Referitor la documentatia de participare in cadrul licitatiei publicata in SEAP avand numarul anuntului 
ADV1230725 am constatat urmatoarele inadvertente: 

• La pagina 2 din caietul de sarcini se specifica: 
“Perioada extinsă de notificare a solicitărilor de despăgubire după încetarea valabilității poliței, pentru 
faptele culpabile săvârșite cu ocazia exercitării funcției în perioada de valabilitate a acesteia – 60 de 
luni, fără primă adițională.” 
La pagina 4 din caietul de sarcini se specifica: 
“4. Perioada extinsă de raportare a prejudiciilor: 12 luni. 
Va rugam a clarifica acest aspect. 
 
Răspuns 1:  
 
Având in vedere solicitarea de clarificări privind neconcordanța privind durata termenului de notificare 
a cererilor de despăgubire după încetarea valabilității poliței pentru faptele culpabile săvârșite cu 
ocazia exercitării funcției în perioada de valabilitate a acesteia 60 de luni, fără primă adițională și 
perioada extinsă de raportare a prejudiciilor: 12 luni. 
 

Compania Municipala Energetica Servicii București SA formulează  următorul răspuns: 
 

Dintr-o eroare de redactare la pagina 2 din caietul de sarcini a fost trecută eronat perioada de 60 de 
luni a termenului de notificare privind despăgubirile după încetarea valabilității poliței, perioada 
corectă fiind de 12 luni.  
Propunem spre eliminare acest termen și de a rectifica paragraful cu următorul conținut: ,,Perioada 
extinsă de notificare a solicitărilor de despăgubire după încetarea valabilității poliței, pentru faptele 
culpabile săvârșite cu ocazia exercitării funcției în perioada de valabilitate a acesteia – 12 de luni, fără 
primă adițională. 

 
 

 
 


