
Pentru curierat rapid intern cu confirmare de primire: pentru fiecare treapta de cate

un 1 kg, pana la 10 kg.

de la 1000 g până la 2000 g

de la 500 g până la 1000 g

de la 250 g până la 500 g

delalOOgpânăla 250 g

de la 50 g până la 100 g

de la 20 g până la 50 g

până la 20 g
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Referitor la documentaţia de atribuire privind achiziţia publica având ca obiect

"Servicii poştale si de curierat"

Va transmitem răspunsurile la solicitările de clarificări transmise la data de 06.12.2018
pentru atribuirea contractului având ca obiect "Servicii poştale si de curierat"

întrebarea 1
Pe ce perioada se va încheia contractul de servicii poştale?

Răspunsul 1
Contractul de servicii se derulează în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, cu posibilitate de

prelungire cu act adiţional maxim 4 luni conform art. 165 din HG 395/2016, conform precizărilor de
la punctul E. Clauze contractual, din caietul de sarcini.

întrebarea 2

In documentaţia procedurii, in modelul de centralizator, sunt trecute cantităţile estimate a
trimiterilor poştale cu greutate pana la 2 kg, respectiv 10 kg pentru curierat rapid cu confirmare de
primire si nu se regăseşte numărul de bucati pe flecare treapta de greutate. Pentru fiecare treapta de
greutate tarifele aplicate sunt diferite. Prin urmare, va rugam sa ne comunicaţi numărul trimiterilor
pe fiecare treapta de greutate .

Pentru corespondentă:
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In situaţia in care nu deţineţi aceste informaţii, va rugam sa ne comunicaţi modalitatea de
completare a formularului centralizator de preturi.

Răspunsul 2

Treptele de greutate sunt cele prevăzute in caietul de sarcini la punctul C.Cantităţi şi condiţii
de ambalare, etichetare şi marcare si in anexa la formularul de oferta financiara,
CENTRALIZATOR DE PREŢURI.

Modalitatea de completare a formularului centralizator de preturi, este cea solicitata de
autoritatea contractanta in anexa la formularul de oferta financiara.

întrebarea 3
In caietul de sarcini se solicita si servicii de curierat intern ( fara confirmare de primire),

serviciu care nu se regăseşte in modelul de centralizator. Va rugam sa ne comunicaţi daca se solicita
tarife si pentru acest serviciu.

Răspunsul 3
In caietul de sarcini la punctul CCantităţi şi condiţii de ambalare, etichetare şi marcare si

in anexa la formularul de oferta financiara, CENTRALIZATOR DE PREŢURI, se regăseşte tipul
de Corespondenţă recomandată, prioritară internă, care este fara confirmare de primire.

întrebarea 4
In centralizator nu se regăseşte serviciul de preluare a trimiterilor de la sediul achizitorului şi

nici serviciul de ridicare a corespondentei de la casuta poştala si transportul acesteia la sediul
autorităţii contractante.

Răspunsul 4
Tarifele pentru serviciul de preluare a trimiterilor de la sediul achizitorului şi serviciul de

ridicare a corespondentei de la casuta poştala si transportul acesteia la sediul autorităţii contractante,
se vor regăsii in preţul ofertat pentru serviciile poştale si de curierat.


