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                                                  Nesecret 
                                                 Nr. 708/15.03.2021 

 
 

ANUNȚ/ INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
În atenția tuturor operatorilor economici interesați 

 
 

Casa Judeteană de Pensii Brașov, cu sediul în Brașov, Str.13 Decembrie, Nr.43 A, telefon 
0268418055, în calitate de autoritate contractantă, in temeiul art. 7 alin. 2 si art. 113 alin. 
4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, intenționează să achiziționeze urmatoarele produse „Servicii poștale de 
distribuire a corespondenței” în regim intern și internațional, cod CPV 64112000-4. 
 
Modalitatea de achiziție publică:  
Procedura proprie simplificată de tip selecție de oferte. 
 
Condiții de ofertare: 
Operatorii economici interesați să oferteze vor putea accesa și descărca de pe site-ul Casei 
Județene de Pensii Brașov următoarele documente ale achiziției, care constituie 
documentația de atribuire : 

- fișa de date a achiziției; 
- formulare; 
- caietul de sarcini; 
- proiectul de contract – cuprinzând clauze minime obligatorii. 

 
Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încât să respecte cerințele prevăzute în 
caietul de sarcini, care sunt minime și obligatorii. 
 
Ofertantul va elabora propunerea financiară, în care se vor indica prețurile unitare ale 
servicului ofertat, în lei fără TVA, conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini; 
prețurile din ofertă sunt ferme și nu pot fi modificate. 
 
Perioada de valabilitate a ofertei :  
90 de zile de la data limită de depunere a ofertei depuse. 
 
Criterii de calificare și selectie: 
Conform Caietului de sarcini. 
 
 
Criteriul de adjudecare: 
Prețul cel mai scăzut. 
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Sursa de finanțare: 
Buget Asigurări Sociale de Stat, Buget Accidente de Muncă și Boli Profesionale. 
 
Durata contractului: 
Până la data de 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire a acestuia cu încă 4 luni. 
 
 
Valoarea totală maximă estimată a acestuia: 
432.000 lei fara TVA – pentru o perioada de 12 luni, respectiv : 
 - pentru perioada 01.05.2021-31.12.2021 – 288.000 lei fără TVA 
 - pentru perioada 01.01.2022-30.04.2022 – 144.000 lei fără TVA. 
 
 
Documente solicitate: 
- Scrisoare de înaintare (Formular 5) 
- Formular de ofertă (Formular 6) 
- Oferta financiară (Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini) 
- Oferta tehnică 
- Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice (Formular 1) 
- Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice (Formular 2) 
- Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice (Formular 3) 
- Declarația privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 si art. 60 din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice (Formular 4) 
-Certificat constatator privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și 
taxelor către stat (ANAF), din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente la nivelul 
lunii anterioare celei în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor – se 
solicită pentru a demonstra că ofertantul nu se înregistrează cu debite la bugetul de stat; 
-Certificat constatator privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și 
taxelor locale, din care sa reiasă că ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii 
anterioare celei  în care este prevăzut termenul limită de depunere a ofertelor - se solicită 
pentru a demonstra că ofertantul nu se înregistrează cu debite la bugetul local. 
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care să rezulte că 
ofertantul are în obiectul de activitate prestarea de servicii din categoria celor care fac 
obiectul achiziției, datele precizate în certificat trebuie să fie reale/ actuale la data limită 
de depunere a ofertelor - este cerut de către autoritatea contractantă pentru a se vedea că 
operatorul economic nu este „fictiv”, precum și pentru a se vedea codul unic de 
înregistrare, numărul de ordine din registrul comertului. 
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-Certificat tip de atestare a dreptului de a furniza servicii poștale pe baza regimului de 
autorizare generală – se solicită pentru a vedea dacă ofertantul are dreptul să furnizeze 
astfel de servicii. 
 
Modul de prezentare a ofertei 
Oferta scrisă va fi depusă la registratura Casei Județene de Pensii Brașov din Brașov, Str. 13 
Decembrie, Nr. 43 A, până în data de 25.03.2021, ora 10.00. Oferta se va depune într-un 
singur exemplar, în original și va conține toate documentele solicitate mai sus, în plic 
sigilat cu mențiunea A nu se deschide înainte de data de 25.03.2021, ora 10.00. 
 
Toate documentele care fac parte din ofertă vor fi semnate pe fiecare pagină. 
 
Oferta care este trimisă la o altă adresă decît cea stabilită în invitația de participare ori 
care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru 
depunere, se consideră întârziată și se returnează nedeschisă, fiind considerată respinsă. 
 
Neprezentarea propunerii tehnice și/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. 
 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.  
 
Nu se acceptă oferte alternative. 
 
Oferta are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe toată durata 
de valabilitate a acesteia. 
 
Limba de redactare a ofertei este limba română. 
 
Termen limită de depunere a ofertelor on-line și off-line : 25.03.2021, ora 10.00. 
 
Concomitent, operatorii economici interesați, vor posta în catalogul electronic SEAP/ 
SICAP, www.sicap-prod.e-licitatie.ro oferta de preț transmisă în scris și principalele 
caracteristici tehnice ale serviciilor poștale de distribuire a corespondenței în regim intern 
și internațional, cod CPV 64112000-4, ce urmează a fi prestate, în conformitate cu cerințele 
din caietul de sarcini, până în data de 25.03.2021, ora 10.00, achiziția urmând a se finaliza 
în catalogul electronic SEAP/SICAP, după evaluarea ofertelor depuse.  
 
După postarea în catalogul electonic SEAP/SICAP, operatorii economici vor transmite 
autorității contractante pe adresa de e-mail achizitii.bv@cnpp.ro, o notificare  cu datele de 
identificare a pachetului de servicii poștale de distribuire a corespondenței în regim intern 
și internațional în SEAP (denumire ofertant – așa cum apare în SEAP/ SICAP, CUI, societatea 
este plătitoare sau neplătitoare de TVA, cod poziție catalog produse, adresa de contact : e-
mail și persoana de contact) 
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Cantitatea de corespondență ce urmează a fi expediată, poate fi mărită sau micșorată față 
de estimările inițiale, în funcție de necesitățile Casei Județene de Pensii Brașov. 
 
Prezentul anunț nu reprezintă o obligație de cumpărare din partea Casei Județene de Pensii 
Brașov, decât după transmiterea unei comunicări în acest sens. 
 
 
 
 
Director Executiv  
Diana ITU 
 
Director Executiv Adj 
Ioana RACOVITEANU 
 
Vizat 
Compartiment Juridic 
 
 
Serviciul Financiar, Contabilitate și Achiziții Publice  
 
Alina DIMA 
 
Razvan MARMANDIU 
 
 


