ALBA
Nr.9227/16.09.2020
ANUNȚ DE PARTICIPARE
ACORD-CADRU privind prestarea de
”Servicii poştale de distribuire a corespondenţei pentru OCPI ALBA”
pe o perioada de 4 ani (48 luni)

1. Denumirea autorității contractante și date de contact:
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ALBA cu sediul în Str. Septimius Severus,
Nr. 59, Cod poștal 510129, Alba Iulia, Jud. Alba, ROMÂNIA , Telefon: (0258) 81 31 70; Fax: (0258) 81
34 72; e-mail: ab@ancpi.ro ; înregistrată la Registrul Comerţului C.U.I. 9725118,
Persoane de contact: Ionescu Nicoleta, e-mail: nicoleta.ionescu@ancpi.ro
Goția Mirela Georgeta, e-mail: mirela.gotia@ancpi.ro
2. Adresa de internet unde sunt publicate informaţiile cu privire la procesul de achiziție:
www.ocpialba.ro , rubrica INFO PUBLICE
3. Denumire contract: ”Servicii poştale de distribuire a corespondenţei pentru OCPI ALBA – BCPI
AIUD, BCPI BLAJ, BCPI CÂMPENI, BCPI SEBEȘ”
Cod CPV: 64112000-4 Servicii poştale de distribuire a corespondenţei
Tip contract: ACORD-CADRU pentru prestarea de ”Servicii poştale de distribuire a corespondenţei
pentru OCPI ALBA - BCPI AIUD, BCPI BLAJ, BCPI CÂMPENI, BCPI SEBEȘ”, servicii incluse în
Anexa 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
Descriere contract: Serviciile poştale constau în primirea, prelucrarea şi livrarea trimiterilor poștale
interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg.
Durata Acordului-cadru: 4 ani (48 luni)
Acordul-cadru va permite instituției atribuirea de contracte subsecvente, în funcţie de necesităţile
concrete, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord.
Frecvența atribuirii contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite în perioada de derulare a
acordului-cadru: 24 (număr de contracte subsecvente).
4. Valoarea estimată, fără TVA: 1.510.622 lei fără TVA
5. Condiții de contract: prestarea serviciilor va fi executată în conformitate cu prevederile legale în
vigoare și cu respectarea clauzelor contractuale.
Valoare minimă estimată a acordului cadru = 1.205.217, 60 ei fara TVA
Valoare maximă estimată a acordului cadru = 1.510.622 lei fara TVA
Cantitatea minimă estimată a acordului cadru = 198.080 buc
Cantitatea maximă estimată a acordului cadru = 246.560 buc
Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit =
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14.384,60 lei fără TVA
Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 377.655,50
lei fără TVA
Cantitatea minimă estimată a contractului subsecvent = 2984 buc
Cantitatea maximă estimată a contractului subsecvent = 61.640 buc
6. Condiții de participare: informațiile privind condițiile de participare se regăsesc în caietul de sarcini
publicat pe site-ul OCPI ALBA la rubrica INFO PUBLICE.
Oferta și documentele care o însoțesc, se vor transmite prin e-mail: ab@ancpi.ro sau la adresele
menționate în anunțul de participare sau la sediul OCPI ALBA -SECRETARIAT, până la data-limită de
primire a ofertelor.
În cazul în care ofertantul optează pentru depunerea documentelor la OCPI ALBA, acestea se vor
depune în plic închis, netransparent, sigilat, cu adresă de înaintare pe care se vor înscrie denumirea și
adresa autorității contractante, denumirea contractului și mențiunea ”A nu se deschide până la data de
….. ora ……” (data si ora ce vor fi publicate in anuntul de participare)
Serviciile care fac obiectul fiecarui contract subsecvent, vor fi achizitionate prin intermediul
SEAP.
Oferta și documentele care o însoțesc vor fi redactate în limba română, numerotate, semnate și
ștampilate de reprezentantul legal.
7. Criteriu de adjudecare a ofertelor: prețul cel mai scazut
8. Termen limită de primire oferte: 23.09.2020, ora 16:30
9. Informații suplimentare: Propunerea financiară va cuprinde atât prețul total ofertat, cât și prețul
unitar pentru cantitățile maxime estimate și va fi exprimată în lei fără TVA, pentru toată perioada de
derulare a acordului-cadru. Durata de valabilitate a ofertelor va fi de minim 30 zile de la data-limită de
primire a ofertelor. Propunerea tehnică se va întocmi respectând cerințele din caietul de sarcini.
DIRECTOR
CORNELIA ȚĂRAN - BABA

CONTABIL ȘEF
NICOLETA IONESCU

Întocmit,
RESPONSABIL ACHIZIȚII PUBLICE
MIRELA GEORGETA GOȚIA
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