Servicii de distribuire a corespondenţei pentru OCPI ALBA

Nr. 9130/14.09.2020
APROB,
DIRECTOR
CORNELIA ȚĂRAN - BABA

CAIET DE SARCINI
ACORD-CADRU
privind prestarea de
”Servicii poştale de distribuire a corespondenţei pentru OCPI ALBA”
pe o perioada de 4 ani (48 luni)
cod CPV 64112000-4
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Prezentul caiet de sarcini face parte din documentația pentru elaborarea ofertei și
constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează oferta și documentele care o
însoțesc.
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă
care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini va fi considerată admisibilă în
masura în care presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor prevăzute în
Caietul de sarcini.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Denumirea contractului: prestare de ”Servicii poştale de distribuire a corespondenţei
pentru OCPI ALBA„
Descriere: Încheierea unui Acord-cadru pe o perioadă de 4 ani (48 luni) privind
prestarea de ”Servicii poştale de distribuire a corespondenţei pentru OCPI ALBA BCPI AIUD, BCPI BLAJ, BCPI CÂMPENI și BCPI SEBEȘ”.
Serviciile poştale constau în primirea, prelucrarea şi livrarea trimiterilor poștale interne şi
internaţionale, în greutate de până la 2 kg.
Beneficiar: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba
Cod CPV: 64112000-4 Servicii poştale de distribuire a corespondenţei.
2. LEGISLAȚIE PLICABILĂ:
a) Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice;
b) HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice;
c) Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2013 privind serviciile poştale
d) Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
e) Codul de Procedura Civilă
f) www.anap.gov.ro
3. CERINȚE
A) Criteriile de calificare privind capacitatea
a) Ofertantul nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167
din Legea nr.98/2016. În acest sens, ofertantul va depune Declarația pe propria
răspundere semnată și parafată de reprezentantul legal;
b) pentru evitarea conflictului de interese, ofertantul va depune Declarația pe propria
răspundere din care să reiasă faptul că nu se încadrează la prevederile art. 59-60 din
Legea nr.98/2016, semnată și parafată de reprezentantul legal;
În cazul în care se constată că ofertantul se regăsește într-una din situațiile prevăzute
la art. 59-60 din Legea nr.98/2016, acesta va fi exclus din procedură.
Persoanele cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante sunt:
Cornelia ȚĂRAN - BABA - Director, Felicia MOCAN - Șef Serviciu Publicitate
Imobiliară, Nicoleta IONESCU – Contabil Șef, Dorinel RETEGAN - Șef Serviciu Cadastru,
Flavius BĂLĂNEANU - Șef Birou Înregistrare Sistematică, Aurica CIUGUDEAN – Șef
B.J.R.U.S.P.
c) Capacitatea de exercitare a activității profesionale, în conformitate cu art. 173 din
Legea nr. 98/2016:
- ofertantul va depune Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului,
valabil la data depunerii ofertei. Acesta se va depune odată cu oferta, în copie cu
mențiunea ”conform cu originalul”, semnată și parafată de reprezentantul legal;
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Notă: documentele solicitate la punctele a, b, c, vor fi depuse și de ofertantul asociat,
subcontractant, terț susținător (daca este cazul).
d) în cazul în care ofertantul optează pentru subcontractarea unor părți din servicii,
acesta va cuprinde în ofertă partea/părţile din contract pe care urmează să le
subcontracteze, datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi și valoarea la care se
ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste
aspecte.
e) ofertanții vor depune proiectul de Acord-cadru și contract subsecvent însușite.
B) Cerinţe tehnice
Propunerea tehnică se va întocmi respectând următoarele cerințe tehnice:
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ALBA precum și birourile de cadastru și
publicitate imobiliară subordonate ( BCPI AIUD, BCPI BLAJ, BCPI CÂMPENI și BCPI
SEBEȘ) expediază următoarele tipuri de corespondenţă:
- corespondenţă neprioritară internă cu confirmare de primire,
- corespondenţă neprioritară internă ”recomandată”
- corespondenţă prioritară externă cu confirmare de primire.
Ofertantul se obligă să presteze servicii postale constand in primirea, prelucrarea si
livrarea actelor de procedură prezentate conform prevederilor Noului Cod de Procedură
Civilă ( Legea nr. 134/2010) și a Ordinului nr. 1207/2020 privind modificarea și
completarea Regulmentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și
carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014.
Ofertantul trebuie să livreze trimiteri poștale la toate adresele poștale din
România și străinătate.
Prestarea serviciilor poștale în țară se va efectua cu mijloace proprii de transport
ale prestatorului.
Ofertantul trebuie să presteze următoarele activităţi:
asigură serviciile poştale de distribuire a corespondenţei cu acoperire naţională şi
internaţională,
primește, prelucrează şi livrează corespondenţa pe întreg teritoriul naţional şi
internaţional.
- durata de livrare a corespondenţei trebuie să se încadreze în următoarele termene:
o 2 zile lucrătoare pe plan local
o 5 zile lucrătoare pe teritoriu naţional
o 10 zile lucrătoare pe teritoriu internaţional
În cazul în care este necesară avizarea şi reavizarea destinatarului durata de
livrare se va prelungi corespunzător cu aceste durate de avizare şi reavizare. Avizarea şi
reavizarea se va face in termen de 10 zile lucrătoare după care corespondenţa se va
returna la autoritatea contractantă.
Atașează confirmarile de primire la trimiterile poștale
Confirmarea de primire va avea cel puţin următoarele rubrici:
o Datele de identificare ale expeditorului
o Rubrica cu datele de identificare pentru trimiterea poştală completate de
ofertant.
o Datele de identificare ale destinatarului
o Rubrica pentru confirmarea primirii de destinatar care să menţioneze
următoarele informaţii: semnătura destinatarului, data primirii, calitatea
primitorului, stampila (în cazul persoanelor juridice) sau motivul
nepredării (dacă este cazul)
Corespondenţa se va trimite în plicuri cu greutatea de până la 2 kg.
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Reprezentantul ofertantului va verifica integritatea corespondenţei şi va preveni
autoritatea contractantă asupra riscului deteriorării integrităţii corespondenţei in timpul
sortării, transportului şi livrării la destinatar.
Asigură integritatea şi confidenţialitatea corespondenţei de la preluare şi până la
livrarea la destinatar precum şi în cazul returnării corespondenţei la autoritatea
contractantă.
Prestatorul va informa Achizitorul, prin mijloacele stabilite de comun acord (telefon,
fax, mail) despre eventualele adrese incomplete sau gresite în maxim 24 ore de la
preluarea expediției, iar eventualele modificări sau retururi în termen de 48-72 ore de
la preluarea expediției,
Trimiterile de corespondenţă se predau la destinatari persoane juridice, pe bază de
semnătură şi stampilă, respectiv persoanelor fizice sau în lipsa acestora, membrilor
majori ai familiilor acestora pe baza actului de legitimare şi semnătură.
Asigură returnarea la beneficiar a borderourilor de trimitere a corespondenţei pe care
sunt înscrise numerele de înregistrare şi numerele de recomandate atribuite de
prestator, a confirmărilor de primire pentru corespondență cu numărul de recomandată
atribuit de prestator, semnătura destinatarului, stampila destinatarului (în cazul
persoanelor juridice) şi data de primire a corespondenţei.
Asigură returnarea corespondenţei care nu a putut fi livrată şi să specifice motivele
pentru care nu a putut fi livrată. Ofertantul trebuie să poată da detalii despre o trimitere
a corespondenţei care a fost preluată de la autoritatea contractantă, în cazul în care
nu a fost returnată corespondenţa sau confirmarea de primire aferentă.
Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului o aplicație software de monitorizare a
trimiterilor poștale cu care beneficiarul să poată urmării statusul corespondenței, din
momentul preluării acestora de la beneficiar și livrarea la destinatar sau returnarea la
beneficiar.
Ofertatul răspunde faţă de autoritatea contractantă pentru serviciile prestate potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 13/2013 privind serviciile poştale.
Ofertantul va respecta prevederile legale privind protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

4. CANTITĂȚI ESTIMATE
Cantitatea estimată de trimiteri poștale este următoarea:
-

Corespondenta neprioritara interna"recomandată"

Nr. Crt.
1
2
3
4
5
TOTAL 1

-

Treapta de greutate
(grame)

Cantitate de trimiteri minima
estimata /12 luni

Cantitate de trimiteri maxima
estimata /12 luni

Până la 50 grame
51 – 100 grame
101 – 500 grame
501 – 1000 grame
1001 – 2000 grame

1 200
400
150
150
50
1 950

1 800
450
200
200
70
2 720

Corespondenta neprioritara interna cu confirmare de primire
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Nr. Crt.
1
2
3
4
5
TOTAL 2

-

Treapta de greutate
(grame)

Cantitate de trimiteri minima
estimata /12 luni

Cantitate de trimiteri maxima
estimata /12 luni

Până la 50 grame
51 – 100 grame
101 – 500 grame
501 – 1000 grame
1001 – 2000 grame

40 000
7 000
200
120
30
47 350

48 000
10 000
300
150
100
58 550

Corespondență prioritara externă cu confirmare de primire

Nr. crt.
1
2
3
TOTAL 3

Treapta de greutate
(grame)

Cantitate de trimiteri minima
estimata /12 luni

Cantitate de trimiteri maxima
estimata /12 luni

0 – 50 grame
51 – 100 grame
101 – 500 grame

100
70
50
220

200
100
70
370

5. PROPUNEREA FINANCIARĂ
Propunerea financiară va cuprinde atât prețul total ofertat pentru 48 luni, cât și prețul
unitar pentru cantitățile maxime estimate și va fi exprimată în lei fără TVA.
Ofertantul va prezenta oferta de preţ pentru categoriile de trimiteri menționate la
punctul 4.
Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile de la data-limită a depunerii ofertelor.
Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al
conținutului pe toată perioada de valabilitate.
Corespondență neprioritară internă ”RECOMANDATĂ”
Nr. Crt.

1
2
3
4
5

Treapta de greutate
(grame)

Cantitate de
trimiteri maxima
estimata /12 luni

Până la 50 grame
51 – 100 grame
101 – 500 grame
501 – 1000 grame
1001 – 2000 grame
TOTAL 1

1 800
450
200
200
70
2 720

Tarif
estimativ,
fara TVA

Valoare maxima
estimativa, fara TVA

Corespondență neprioritară internă cu confirmare de primire
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Nr.
Crt.

Treapta de
greutate (grame)

1
2
3
4

Până la 50 grame
51 – 100 grame
101 – 500 grame
501 – 1000 grame
1001 – 2000
grame
TOTAL 2

5

Cantitate de
trimiteri
maxima
estimata /12
luni
48 000
10 000
300
150

Tarif estimativ,
fara TVA

Valoare maxima estimativa,
fara TVA

100
58 550

Corespondență neprioritară externă cu confirmare de primire
Nr.
crt.

Treapta de greutate
(grame)

Cantitate de
trimiteri maxima
estimata /12 luni

1
2
3

0 – 50 grame
51 – 100 grame
101 – 500 grame
TOTAL 3

200
100
70
370

Tarif
estimativ,
fara TVA

Valoare maxima
estimativa, fara TVA

VALOARE ESTIMATA Acordcadru/12 luni (TOTAL 1+2+3)

61 640

-

……….. LEI

VALOARE ESTIMATA Acordcadru/48 luni (TOTAL 1+2+3) x 4)

246 560

-

……….. LEI

Oferta admisibilă care va prezenta prețul cel mai scăzut va fi desemnată
câștigătoare.
Pe durata de valabilitate a contractului, OCPI ALBA nu va plăti nici un fel de alte taxe
sau tarife suplimentare faţă de cele ofertate, pentru prestarea serviciilor poştale de
distribuire a corespondenţei în condiţiile prevăzute de caietul de sarcini.
În cazul în care, există 2 sau mai multe oferte admisibile care prezintă prețuri egale
clasate pe primul loc, pentru departajare autoritatea contractantă va solicita ofertanților
reofertarea în plicuri închise și sigilate.
Preţul serviciilor, exprimat în lei, este ferm și nu este supus ajustării pe parcursul
derulării acordului-cadru.
Serviciile care fac obiectul fiecarui contract subsecvent, vor fi achizitionate prin
intermediul SEAP.
Oferta și documentele care o însoțesc, se vor transmite prin e-mail la adresa
menționată 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 ………………..”
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Documentele care însoțesc oferta, documentele de calificare, propunerea tehnică și
propunerea financiară, vor fi redactate în limba română, numerotate, semnate și
ștampilate de reprezentantul legal.
Plicul ce conține oferta și documentele însoțitoare va fi însoțit de Scrisoarea de
înaintare în original, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al operatorului
economic.
6. CRITERIU DE ADJUDECARE A OFERTELOR
Criteriu de adjudecare a ofertelor: prețul cel mai scăzut
7. DERULAREA ACORDULUI-CADRU
Acordul-cadru se încheie pe o perioada de 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)
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 =
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
Nedepunerea formularului de ofertă sau a anexelor acestuia, atrage respingerea
ofertei ca neconformă, fără solicitarea de clarificări.
CONTABIL ȘEF
Nicoleta IONESCU
ȘEF SERVICIU PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Felicia MOCAN
ȘEF SERVICIU CADASTRU
Dorinel RETEGAN
ŞEF B.J.R.U.S.P.
Aurica CIUGUDEAN

Întocmit,
Responsabil Achiziții Publice
Mirela Georgeta GOȚIA
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