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Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 ,,Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/57/1.3/S/33440
Titlul proiectului: „Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru extinderea metodei
moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu ” ID 33440

Nr. MGM 344/26.03.2012
CERERE DE OFERTE DE PREȚ
pentru achiziționarea de servicii de curierat rapid

S.C. MAGNUM S.R.L. în calitate de partener național în cadrul Proiectului „Formarea
cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil SERVICII, pentru
extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de exerciţiu ” ID 33440, număr de
referință POSDRU/57/1.3/S/33440
achiziționează, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii 26 privind efectuarea
achizițiilor publice necesare implememtării proiectelor finanțate din POSDRU 2007 – 2013 –
emisă de AMPOSDRU și implicit cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34 / 2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție public, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare,
prin achiziție directă, servicii de curierat rapid, cod CPV 64120000-3 (rev.2), servicii de
curierat
1. Obiectul contractului: încheierea unui contract de servicii de curierat rapid intern pe anul
2012.
2. Valoarea estimată a contractului, pe anul 2012 este de 5.000 lei fără TVA.
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: cumpărare directă
prin cercetarea pieței, cu respectarea prevederilor Instrucțiunii 26 privind efectuarea
achizițiilor publice necesare implememtării proiectelor finanțate din POSDRU 2007 –
2013.
4. Criteriul aplicat: ”prețul cel mai scăzut” (în lei fără TVA), cu respectarea cerințelor din
caietul de sarcini.
5. Prețul ofertei este ferm în lei.
6. Oferta depusă trebuie să cuprindă:
1.1. Propunerea financiară
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7. Depunere și evaluare oferte: Ofertele vor fi transmise până în data de 30 martie 2012 ora
12.00 pe adresa de e-mail: daniela.docsanescu@magnumevent.com în format .pdf cu
mențiunea A NU SE DESCHIDE INAINTE DE ORA 12.30, iar selecția și desemnarea
ofertei câștigătoare se va face în data de 30.03.2012 prin transmiterea de comunicări către
toții ofertanții.
8. Limba de redactare a ofertei: limba română.
9. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
10. Plata se va face de către achizitor prin virament bancar, conform reglementărilor în
vigoare, în lei, în contul furnizorului, în baza facturii fiscale emise de prestator și în
termen de 20 de zile lucrătoare, de la primirea și înregistrarea facturii de către achizitor.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0734 337 826, tel. / fax 021 314 32
58 sau 031 104 04 59, persoană de contact: Daniela Docsănescu.
ETAPĂ
Transmiterea de cereri de oferte de preț
Depunere oferte
Finalizare evaluare oferte de preț
Încheiere contract

DATA
26.03.2012
30.03.2012 ora 12.00
30.03.2012
02.04.2012

Șerban PENCULESCU
Director general

Întocmit,
Daniela Docsănescu
Expert achiziții publice
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CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIA
DE SERVICII DE CURIERAT RAPID INTERN

INTRODUCERE
Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel
încât ofertanții să elaboreze propunerea financiară corespunzătoare. Cerințele impuse prin caietul
de sarcini sunt minimale.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului constă în achiziția de servicii de curierat rapid intern pe teritoriul
României. Valoarea estimată pentru achiziția acestor servicii este de 5.000 lei fără TVA. Durata
Contractului – până la data de 31 iulie 2012.
Cod CPV – 64120000-3 servicii de curierat.
SCOPUL ACHIZIȚIEI
Scopul acestei achiziții este livrarea prin intermediul unei firme de curierat rapid, cu
confirmare de primire, a coletelor cuprinzând materiale de curs, documente, facturi, contracte,
notificări, etc.
CERINȚE
Pachetul de servicii trebuie să includă – cerințe minime:
1. Informații despre serviciile de curierat rapid intern practicate de ofertant (tipurile de servicii,
caracteristicile lor, tarifele practicate) pentru transportul de colete și documente;
2. Preluarea expedițiilor și comenzilor de luni până vineri, între orele 9.00 și 17.00 la cererea
beneficiarului;
3. Acoperire națională 100 %;
4. Informații despre asigurarea bunurilor expediate;
5. Angajamentul ofertantului ca la fiecare factură emisă pentru expedierea de colete / plicuri să
atașeze și documentele de transport / avizele de însoțire care au confirmat expedierea;
6. Rapoarte a serviciilor prestate / lună, cu precizarea că vor conține cel puțin următoarele
informații: data preluării / data sosirii, numărul de colete / plicuri, greutatea acestora, prețul
fiecărei expediții, zona de destinație în care se face livrarea;
7. Livrarea se va efectua, în țară, în termen de maxim 48 de ore de luni până vineri, precum și
sâmbăta.
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LOCALITĂȚILE DE DESTINAȚIE
Coletele / plicurile cu documente, după caz, vor avea ca destinație următoarele localități:
- ARAD, BACĂU, BRAȘOV, BUZĂU, CLUJ – NAPOCA, CRAIOVA, DEVA,
DROBETA – TR. SEVERIN, FOCȘANI, IAȘI, ORADEA, PITEȘTI, SATU MARE,
SIBIU, SUCEAVA, TÂRGOVIȘTE, TIMIȘOARA.
Restul de materiale se vor returna la București, la adresa achizitorului, după încheierea
sesiunilor de formare.
Adresa exactă a locației va fi comunicată prestatorului la fiecare proces de expediere a
coletelor.
MODALITĂȚI DE PLATĂ
Plata se va face lunar prin ordin de plată / virament bancar, în contul furnizorului, în baza
facturilor originale emise de prestator și a avizelor de însoțire pentru cantitățile efective de unități
de corespondență predate destinatarilor și pentru care s-au primit confirmările de primire
completate și semnate de acesta.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE – ” prețul cel mai scăzut” pe tariful mediu / greutate / zonă
Propunerea financiară va cuprinde tarifele în lei fără TVA, iar TVA –ul va fi evidențiat
separat.
Se solicită informații despre calculul indexului de combustibil, după caz.
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Formular 1
FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritații contractante și adresa completa)
Domnilor,
1.
Examinand
documentația
de
atribuire,
subsemnații,
reprezentanți
ai
ofertantului______________________________________
, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea / numele ofertantului)
cu prevederile și cerințele cuprinse in documentația mai sus menționata, sa furnizam servicii de
curierat rapid pentru o valoare de __________________lei, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata
(suma in litere și in cifre)
in valoare de___________
____
, precum și tariful mediu / greutate și tariful mediu / zonă
(suma in litere și in cifre)
_____________lei.
2. Ne angajam ca, in cazul in care, oferta noastra este stabilita caștigatoare, sa furnizam serviciile
solicitate.
3. Ne angajam sa menținem aceasta oferta valabila pentru o durata de ______zile, respectiv pana la data
de
, și ea va ramane obligatorie pentru noi și poate fi acceptata oricand inainte de
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea ș i semnarea contractului de achiziție publica, aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita caștigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
_
|_|
depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza opțiunea corespunzatoare)
6. Am i nțeles ș i consimțim ca, i n cazul i n care oferta noastra este stabilita ca fiind caștigatoare, sa
constituim garanția de buna execuție i n conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.
7. Ințelegem ca nu sunteți obligați sa acceptați oferta cu cel mai scazut preț sau orice alta oferta pe care o
puteți primi.
Data

/____/______

___________________, in calitate de ______________________ legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru și in numele ________________.
(denumirea/numele operator economic)
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ANEXA la formularul de ofertă
Tarife expedieri naționale de documente (plicuri) – în lei

KG
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
Tarif mediu / greutate
Tarif mediu / zonă

Zona 0

Zona 1

Zona 2

...

Zona n
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Tarife expedieri naționale de colete – în lei

KG
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
peste 10 kg
Tarif mediu / greutate
Tarif mediu / zonă

Zona 0

Zona 1

Zona 2

...

Zona n
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CONTRACT DE SERVICII

Preambul
În temeiul OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică și a
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
cu modificările și completările ulterioare s-a încheiat prezentul contract de servicii
Între
_________________________, cu sediul central în ____________________,
str.___________, nr._________telefon/fax ___________, număr de înmatriculare __________,
cod fiscal ___________________, cont bancă / trezorerie______________________,
reprezentată prin _____________, în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
_________________________, cu sediul central în ____________________, str.___________,
nr._________telefon/fax ___________, număr de înmatriculare __________, cod fiscal
___________________, cont bancă / trezorerie______________________, reprezentată prin
_____________, în calitate de prestator, pe de altă parte.
a intervenit prezentul contract.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Prin prezentul contract prestatorul oferă achizitorlui servicii privind transportul de
colete și documente în sistem de curierat rapid intern pentru implemenarea Proiectului
„Formarea cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic-profil
SERVICII, pentru extinderea metodei moderne interactive de învăţare firmă de
exerciţiu ” ID 33440,
1.2 Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii de curierat rapid intern, în baza comenzilor și a tarifului prevăzut
în oferta financiară.
2. DURATA CONTRACTULUI
2.1 Contractul se încheie pe o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 31 iulie 2012
2.2 Durata contractului se prelungește numai cu acordul părților. În cazul prelungirii
duratei contractului, prestatorul își va menține tariful ofertat.
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3. VALOAREA CONTRACTULUI
3.1 Valoarea contractului este de _________lei fără TVA, la care se adaugă ________lei
TVA.
4. DEFINIȚII
4.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)standarde – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în
caietul de sarcini;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu
se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii,
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
5. APLICABILITATE
5.1 Contractul de servicii intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este
valabil până la data de 31 iulie 2012.
6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1 Oferta financiară.
6.2 Anexa la oferta financiară.
7. STANDARDE
7.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardelor de calitate ISO 9001
și standaedele sistemului de management de mediu (ISO 14001).

9

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMANIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi
Tehnic

8. CONDIȚII DE DERULARE A CONTRACTULUI
8.1 Prestatorul va ridica de la sediul achizitorului / de la locul de destinație - retur, ca
urmare a solicitării telefonice, coletele / documentele ce urmează a fi expediate.
8.2 Prestatorul va completa și prezenta documentele însoțitoare pentru expedierile ce
urmează a fi efectuate.
9. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI
9.1 Prestatorul se obligă:
9.1.1 Să preia comenzile, telefonic, de la achizitor și să expedieze coletele / plicurile
în localitățile și la adresele menționate de achizitor;
9.1.2 Să verifice coletele / plicurile ce trebuie expediate pentru a elimina riscul
deteriorării pe parcursul transportului;
9.1.3 Să ia în primire coletele / plicurile predate de achizitor în vederea efectuării
serviciilor de transport;
9.1.4 Să informeze achizitorul asupra stadiului transportului coletelor / plicurilor;
9.1.5 Prestatorul răspunde în fața achizitorului în numele terților, în cadrul
sistemului de transport, care intră în legătură cu expedierile prestatorului;
9.1.6 Să pună la dispoziția achizitorului o copie a documentului de transport care a
însoțit coletul / plicul.
9.1.7 Să informeze imediat achizitorul, asupra oricăror aspecte / probleme care pot
conduce la întârzierea expedierii coletelor / plicurilor;
9.1.8 Prestatorul se obligă să informeze filialele locale asupra contractului în
vederea asigurării returului coletelor / plicurilor transmise.
10. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI
10.1 Achizitorul se obligă:
- Să informeze corect prestatorul privind natura și valoarea documentelor /
bunurilor transportate în cadrul proiectului menționat la art. 1.1 – Obiectul
contractului;
- Să achite contravaloare serviciilor prestate, conform dispozițiilor art.12.
10.2 Achizitorul va asigura împachetarea corectă a documentelor / produselor înainte de
preluarea acestora de către prestator pentru eliminarea riscurilor de deterioarare în
timpul transportului și va menționa, după caz, natura coletului, ”standard” sau
”fragil”.
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11. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI
11.1Achizitorul are dreptul să verifice modul de prestare a serviciilor. Achizitorul va
efectua plata pentru serviciile de curierat, în baza ”bunului de plată” acordat de
persoana / persoanele cu drept de semnătură.
12. TARIFE
12.1 Tariful mediu / greutate / zonă / colet / plic (documente) este prezentat în anexa la
oferta financiară.
12.2 La tariful menționat se aplică 24 % TVA.
13. MODALITĂȚI DE PLATĂ
13.1 Prestatorul va factura achizitorului serviciul utilizat de acesta conform tarifului
convenit și menționat în oferta financiară, în lei. Facturile aferente vor fi transmise la
adresa achizitorului, în original, însoțite de documentele solicitate de achizitor în
caietul de sarcini.
13.2 Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 20 de zile
lucrătoare de la emiterea și înregistrarea de către achizitor a facturii în original
însoțită de documentele menționate în caietul de sarcini. Plățile se vor efectua prin
ordin de plată / virament bancar în contul prestatorului.
14. MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE
14.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească
obligațiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea
facturii, ca majorare de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,1 % / zi de întârziere.
14.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile emise de prestator în termen de 10
zile de la expirarea perioadei prevăzute la art 12.2, atunci prestatorul are dreptul de a
solicita majorări de întârziere de 0,1 % din valoare facturii neonorate pentru fiecare
zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea sumei datorate.
15. AMENDAMENTE
15.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.
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16. REZILIEREA CONTRACTULUI
16.1 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una din părți dă
dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de servicii și de a pretinde plata
de daune – interese.
16.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel
mult 20 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii contractului, sub condiția notificării prestatorului cu cel puțin 5 zile înainte
de momentul rezilierii.
16.3 În cazul prevăzut la clauza 16.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzătoare pentru partea de contract îndeplinită până la data denunțării
unilaterale a contractului.
16.4 Părțile pot rezilia contractul de comun acord, cu aplicarea corespunzătoare a
prevederilor clauzei 16.3.
17. FORȚA MAJORĂ
17.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
17.2 Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
17.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
17.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
17.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de
6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a
prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
18. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
18.1 Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în
cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
18.2 Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România în a cărei rază
teritorială își are sediul achizitorul.
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19. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
19.1 Limba care guvernează contractul este limba română.
20. COMUNICĂRI
20.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,
trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
20.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail
cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
21. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
21.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
22. DISPOZIȚII FINALE
22.1Contractul conține..............pagini.
22.2Prezentul contract este încheiat astăzi_________________, în 2 (două) exemplare
originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,
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