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Directia Investitii, Achizitii si Licitatii 

Serviciul Licitatii 

Nr.45292 /25.03.2015 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

Către: 
OPERATORII ECONOMICI INTERESATI 

 

I.1) Autoritatea contractantă: Municipiul Craiova, cod fiscal 4417214, str.A.I.Cuza nr.7,Craiova, cod 

200585, jud. Dolj,  tel: + 40 251415907, fax: +40 251411561, e-mail achiziţii@primariacraiova.ro 

  2) Adresa la care se transmit ofertele: str. A. I. Cuza nr. 7, Craiova, cod 200585, jud. Dolj, punct de 

contact: Centrul de Informare pentru Cetateni,  in atentia: Serviciului Licitatii; 

 

 

         II. 1) Denumire contract: „Servicii postale de distribuire a corespondentei in tară si străinătate”; 

 2)  Tip contract: contract de servicii 

 3)  Modalitatea de atribuire: contract de achiziţii publice 

           4) Obiectul contractului: „Servicii postale de distribuire a corespondentei in tară si străinătate”, 

conform cerinţelor caietului de sarcini nr.36019/04.03.2015; 

5) Cod CPV:  64112000-4 Servicii postale de distribuire a corespondentei 

6) Durata contractului: pana la 31.12.2015, cu posibilitate de prelungire 4 luni in anul 2016; 

7) Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform cerintelor caietului de sarcini 

nr.36019/04.03.2015; 

8) Valoarea estimata (excl TVA): intre  487.173,26  lei si  898.563,71  lei. 

Valoarea estimata a contractului pentru anul 2015= 487.173,26 lei (excl.TVA), in functie de care se 

vor elabora si evalua ofertele.  

Valoarea estimata aferenta achizitionarii ulterioare de noi servicii in anul 2015, similare cu cele 

achizitionate, de la operatorul a carui oferta va fi declarata castigatoare, in procent de maxim 40%, =194.869,30 

lei (excl.TVA) . 

            Valoarea estimata pentru anul 2016, aferenta prelungirii duratei contractului cu maxim 4 luni si 

suplimentarii cantitatii contractului in anul 2016, in functie de fondurile bugetare= 216.521,15 lei (excl.TVA) 

 

 

III.  1) Conditii de participare:  

Se vor prezenta urmatoarele documente: 

a) Situaţia personală a operatorilor economici, înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei 

- Declaraţie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art.180 din OUG 34/2006: 

completare Anexa nr.10.1 din Secţiunea Formulare; 

- Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art.181 din OUG 34/2006: 

completare Anexa nr.10.2 din Secţiunea Formulare; 

- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: completare Anexa-Certificat de participare 

la licitatie cu oferta independenta din Secţiunea Formulare. 

- Declaratie privind neîncadrarea într-o situaţie de conflict de interese: completare Formular nr.1 din 

Secţiunea Formulare; 

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului; 

 - Certificat –tip de atestare a dreptului de a furniza servicii postale eliberat de catre Autoritatea 

Nationala pentru Reglementarea in Comunicatii si Tehnologia Informatiei (valabil pentru colectarea, sortarea, 

transportul si livrarea trimiterilor postale) in temeiul OUG nr.13/2013, aprobata cu modificarile si completarile 

ulterioare prin Legea 187/2013.  
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b) Capacitatea economica si financiara a operatorilor economici 

- Informaţii generale cu declararea cifrei de afaceri: completare Anexa nr.11- Informaţii generale din 

Secţiunea Formulare.     

- Bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2012, 2013 si 2014: se vor prezenta bilanturile 

contabile sau extrasele de bilant  la 31.12.2012, 31.12.2013 si 31.12.2014. 

c) Capacitatea tehnica si/sau profesionala  a operatorilor economici 

             - Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate în ultimii 3 ani: completare Anexa nr.15 – 

Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani din Sectiunea Formulare. 

- Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul: completare 

Anexa nr.17- Informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate din Secţiunea Formulare. 

- Lista punctelor de lucru: se va depune o lista a punctelor de lucru deschise care sa demonstreze 

capacitatea de distribuire a trimiterilor atat national, cat si international, in conditii de siguranta si calitate. 

- Informatii privind partea din contract pe care ofertantul are, eventual, intentia sa o subcontracteze (daca 

este cazul): completare Anexa nr.18 – Model declaratie subcontractanti din Sectiunea Formulare 

d)Standarde de asigurare a calităţii 

            - Certificat(e) emis(e) de organisme independente prin care se atestă faptul că ofertantul respectă 

standardele de asigurare a calitătii, respectiv detinere certificat  ISO 9001:2008 sau echivalent: se vor prezenta fie 

certificate, fie orice alte probe sau dovezi, in masura in care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzator 

al calitătii ofertantului pentru activitătile care fac obiectul prezentei proceduri (ISO 9001:2008 sau echivalent), in 

copie cu mentiunea „conform cu originalul”. 

2) Modul de prezentare al ofertei: 

Ofertantul va sigila oferta şi documentele care însoţesc oferta în original şi copie în plicuri separate, 

marcând corespunzător  plicurile cu “Original” şi, respectiv, “Copie”. Plicurile se vor introduce într-un plic 

exterior, închis corespunzător şi netransparent. Plicurile interioare trebuie sã fie marcate cu denumirea şi adresa 

ofertantului, pentru a putea permite returnarea ofertei fără a fi deschisã, în cazul în care oferta respectivă este 

declaratã întârziată.  

 Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia “A nu se 

deschide înainte de data 02.04.2015”. 

Oferta se va depune însoţită de scrisoarea de înaintare -Anexa nr.45 din Secţiunea Formulare. 

 

        IV. 1) Procedura de atribuire aplicatã : procedura proprie-selectie de oferte; 

 2) Criteriu de atribuire: Oferta cu preţul cel mai scăzut şi care îndeplineşte cerinţele tehnice din 

caietul de sarcini nr.36019/04.03.2015 

3)Limba de redactare a ofertei: romana 

4) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON 

4) Garantia de participare: 9.743 lei; 

             7) Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor  

8) Data si ora limita de depunere a ofertelor: 02/04/2015 , ora 10 
00.
 

             9) Data transmiterii invitaţiei de participare: 25/03/2015 

 

        V.Alte informatii: documentatia de atribuire este pusaa la dispozitia tuturor operatorilor economici 

interesati in mod electronic, pe site-ul www.primariacraiova.ro/Secţiunea Informatii Publice/Achizitii 

Publice/Achizitii Publice 2015. 

 

 

 

 

  

 


