
CAIET DE SARCINI 

pentru realizarea achizitiei directe de servicii postale si de curierat 
 
 

I. INTRODUCERE 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea 

contractului şi constitute ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către 

fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară. Caietul de sarcini conţine, în mod 

obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale şi 

obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile 

Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea 

tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 

Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii care nu satisface cerintele caietului de sarcini 

va fi declarata ofertă neconformă şi va fi respinsă. 

 

II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI 

Obiectul procedurii îl constituie prestarea "serviciilor poştale şi de curierat", 

care constau în efectuarea de trimiteri postale la nivel naţional pentru o perioada de 

12 luni. 

III. DESCRIEREA SERVICIILOR, SPECIFICAŢII TEHNICE, CERINŢE  MINIME 

OBLIGATORII: 

III.l Trimiteri postale de colete / plicuri la nivel naţional. 

Prestarea serviciului va asigura efectuarea trimiterilor postale de colete / plicuri 

la nivel national, între diverse persoane fizice şi/sau juridice şi Laboratorul de analiza 

si control factori de mediu – LACMED, din cadrul Universităţii Tehnice Gheorghe 

Asachi din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, laboratoarele 

110 şi 120, Bd. D. Mangeron nr. 73, 700050, Iasi, Romania. 

Preluarea şi predarea coletelor/plicurilor la nivel national: 

Prestatorul va prelua coletele/plicurile în intervalul de timp de luni până vineri 

între orele 09:00-18:30 şi sâmbătă între orele 09:00-14:00, la solicitarea telefonica 

si/sau e-mail a autoritatii contractante, prin persoanele desemnate în acest sens. 

Greutatea maximă admisă per colet este de maxim 40kg, iar dimensiunile nu 

vor depăşi următoarele limite: 

Lungime 60cm / lăţime 50cm / Înălţime 30cm 

 



Timpul mediu de livrare a coletelor/plicurilor: 

- coletele/plicurile preluate in zilele de luni până vineri (în oricare localitate de pe 

teritoriul Romaniei): 24 ore. 

- coletele/plicurile preluate în zilele de sâmbătă  (în oricare localitate de pe teritoriul 

Romaniei): în prima zi a săptămânii imediat următoare. 

III.2. În cazul în care, din motive obiective, plicul si/sau coletul nu au intrat în posesia 

destinatarului la prima avizare, se vor efectua încă două reavizari şi se va lua legătura 

telefonic cu destinatarul, ulterior cu expeditorul. Orice retur se considera expediţie / 

trimitere. 

III.3. Prestatorul trebuie să pună la dispoziţia autorităţii contractante o persoană 

dedicată pentru a raspunde solicitarilor primite telefonic si/sau prin e-mail in cel mai 

scurt timp de la intrarea în vigoare a contractului de servicii. 

III.4. Prestatorul garantează calitatea serviciilor solicitate, obligându-se să asigure 

integritatea coletelor/plicurilor tranzitate, încă din momentul ridicării acestora, precum 

şi respectarea de preluare şi livrare. 

III.5. Durata contractului de servicii: 12 luni de la data intrării în vigoare 

III.6. Numarul de trimiteri si cantitatile vor fi cuantificate la sfârşitul fiecărei luni din 

periada desfăşurării contractului. 

III.7. Valoarea estimată a contractului este de 2000 RON fără TVA. 

IV. ELABORAREA PROPUNERII TEHNICE ŞI FINANCIARE 

Ofertantul are obligatia de a elabora propunerea tehnica şi financiară cu 

asumarea respectarii/indeplinirii tuturor cerintelor si specificatiilor definite la cap. Ill in 

prezentul caiet de sarcini, cu respectarea si asumarea tuturor standardelor si 

reglementarilor in materia prestatiilor. 

  Ofertantul are obligatia sa prezinte informatiile in propunerea tehnica, astfel 

incat acestea sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu toate 

elementele definite in prezentul caiet de sarcini. In acest sens, propunerea tehnica va 

contine un comentariu al fiecarei prevederi continute in prezentul caiet de sarcini, prin 

care sa se demonstreze/probeze corespondenta/conformitatea propunerii tehnice cu 

toate elementele definite. Ofertantul va indica in cuprinsul propunerii tehnice care din 

informatiile din propunerea tehnica sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de 

un drept de proprietate intelectuala. 
 


