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SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

agent economic

Activitate (Activitati)

SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII

Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.103, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Punct(e) de contact: LIGIA MIHAIU, Tel. +40 
0315003029, In atentia: CONSTANTIN PRICOP, Email: ligia.mihaiu@radiocom.ro, Fax: +40 0315003666, Adresa internet (URL): www.radiocom.ro, 
Adresa profilului cumparatorului (URL): e-licitatie.ro

Altele: telecomunicatii

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Tip anunt: Invitatie de participare

Tip legislatie: OG 34
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II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Servicii postale

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

27 - Alte servicii

Locul principal de prestare: Locul principal de prestare

Sediul Central al SN Radiocomunicatii 

si Sediile celor 7  Directii Operationale mentionate în caietul de sarcini

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

S.N. Radiocomunicatii S.A. doreste achizitionarea de  servicii postale pentru transportul corespondentei de la Sediul Central, Sediile celor 7 
Directii Operationale de Radiocomunicatii si obiectivele din tara catre destinatari de pe întreg teritoriul national si international

64112000-4 Servicii postale de distribuire a corespondentei (Rev.2)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

conf caiet de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 150,000.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.1.3)   Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1.a) Garantie de participare

Da
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III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

surse proprii

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art.180 din OUG nr.34/2006-Prezentarea  Formularului nr.1, din 
sectiunea Formulare si Modele

2. Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Prezentarea Formularului nr.2, din 
sectiunea Formulare si Modele 

3. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea în aplicare a 
certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta -Prezentarea Formularului nr.3, din sectiunea Formulare si Modele, completat 
corespunzator. 

4.Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 691*)  (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare -Prezentarea Formularului nr.4, din sectiunea Formulare si 
Modele, completat corespunzator.

In situatia participarii la procedura a unui grup de operatori cu oferta comuna, toate documentele solicitate la sectiunea III.2.1.a) Situatia 
personala a candidatului sau ofertantului, vor fi prezentate de toti membrii grupului.

In cazul în care grupul de operatori beneficiaza de sustinerea unei/unor terte persoane, atunci  acesta/acestia din urma vor prezenta 
declaratii pe propria raspundere, privind neîncadrarea în dispozitiile art.180 si 181 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

cuantumul garantiei de participare 3.000 lei              

perioada de valabilitate va fi de 60 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

modul de constituire a garantiei de participare: orice instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate 
de asigurari, în original, cu respectarea urmatoarelor cerinte:sa fie irevocabila, sa contina în clar denumirea autoritatii contractante în 
favoarea careia s-a constituit,  sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta, sa prevada modul de executare 
a platii garantiei: neconditionat.

     Garantia de participare se poate constitui si prin ordin de plata, care trebuie sa contina urmatoarea precizare: “Garantie de participare la 
procedura de achizitie de servicii postale ”.

     Nr.cont: RO64 RNCB 0082 0435 6984 0003, BCR – Sucursala Unirea; CIF: RO10881986.

In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora stabilite pentru deschiderea 
ofertelor.  

In cazul IMM-urilor se accepta garantia constituita la 50% din valoarea stabilita, dar garantia de participare va fi însotita de documentele 
referitoare la dovada calitatii de IMM 

În cazul asocierii mai multor operatori economici, ofertantul care constituie garantia de participare este asocierea, garantia constituindu-se în 
numele liderului de asociere .

Ofertele care nu sunt însotite de garantia de participare, astfel cum a fost solicitat în invitatia de participare, vor fi respinse în cadrul  sedintei 
de deschidere a ofertelor, conform art.33 alin.(3), lit.b din HG.nr.925/2006.

Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare atunci când ofertantul se afla în oricare dintre situatiile  la art.87 alin
(1) punctul a) si punctul c) din HG.nr.925/2006  sau suma de 1.500 lei atunci când ofertantul se afla în situatia prevazuta la art.278 1* din 
OUG 34/2006.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

5% din valoarea contractului fara TVA. Se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de 
o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca 
plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa 
persoanei garantate.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) Ordin Presedintelui ANRMAP nr.314/2010, d) Ordinul nr.302/2011 al Presedintelui ANRMAP 

e) Ordinul 313/2011 al Presedintelui ANRMAP  

f) Ordinul nr.509/2011 al Presedintelui ANRMAP .

g) Legea nr. 346/2004,  privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii.

h) Ordinul Nr. 136 din 6 aprilie 2012 al Presedintelui ANRMAP

i) O G nr.31/2002 privind serviciile postale, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea 642/2002, cu modificarile ulterioare.

j) Decizia presedintelui A.N.R.C.T. I. nr.2.858/2007 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea serviciilor postale.

k) site-ul www.anrmap.ro
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III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru 
prestarea serviciilor respective

Nu

1.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. 
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. -- Se solicita prezentarea 
acestui document în original sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

In situatia participarii la procedura a unui grup de operatori cu oferta comuna, acest document va fi prezentat de fiecare membru al grupului 
pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc,înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru 
conformitate, documentul în original/copie legalizata . In

cazul în care oferta este depusa de o asociere fiecare asociat va prezenta documentul.

Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , pentru 
conformitate , documentul in original /copie legalizata .

1)Se solicita ultimul bilant contabil  sau extrase de bilant





2)Media cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani sa fie de cel putin   300 000 
lei.

1)Prezentarea ultimului bilant depus si întregistrat la organele în 
copie conforma cu originalul



Se va prezenta Formularul nr. 5 -  din sectiunea „Formulare si 
modele” completat

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

1.„Lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani”. 



2.Certificat-tip de atestare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza 
regimului de autorizare generala.



3. Ofertantii trebuie sa fie înscrisi în Registrul public al furnizorilor de servicii 
postale, disponibil pe pagina de internet a ANCOM

1.Cel putin un document/contract/proces verbal de receptie a 
carui valoare sa fie egala sau mai mare decât valoarea 150 000 
lei.



2.Document eliberat de catre autoritatea nationala acreditata  în 
temeiul art. 16 alin. (4) din OG nr. 31/2002 cu modificarile si 
completarile ulterioare 



3.Print din pagina de internet insotit de declaratie pe propria 
raspundere

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Certificarea sistemului calitatii conform standardului ISO 90001:2008 Se solicita prezentarea unui certificat sau echivalent emis de 
organisme abilitate in copie lizibila , cu mentiunea „conform cu 
originalul”

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

Offline

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
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IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de 
primire a ofertelor)

60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Toate cerintele din Caietul de sarcini sunt obligatorii.

Informatiile din propunerea tehnica vor fi prezentate astfel încât sa fie posibila identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile 
tehnice din Caietul de sarcini.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va cuprinde:

1.	Formularul de oferta - Formularul nr. 6, din Sectiunea Formulare - original;

2.	Detalierea pretului ofertei (centralizator de preturi), conform  Anexa la Formularul nr.6, din Sectiunea  Formulare si                       Modele- 
original.



Cursul de schimb la care se calculeaza pretul ofertei în echivalent euro, este cursul leu/euro, comunicat de catre Banca Nationala a 
României cu 5 zile calendaristice  înainte de data limita de deschidere a ofertelor. 

Propunerea va cuprinde tariful mediu/treapta de greutate** care va fi calculat prin media aritmetica a tarifelor specifice pe treptele de 
greutate ofertate de prestator în  iar prestarea si plata se va efectua la tariful fiecarei trepte   de greutate  .

În cazul în care corespondenta internationala se specifica tarife diferite pe zone 

se va calcula media aritmetica a acestor zone.

a)Oferta va fi intocmita pentru toate serviciile solicitate în caietul de sarcini.

b)Se vor compara preturile pentru Total pachet servicii.



Moneda contractului este leul.

Preturile sunt ferme si nu vor putea fi modifcate pe durata derularii acordului cadru.

Nu se fac plati in avans.

Actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuala cu autoritatea 
contractanta, îl reprezinta formularul de oferta, Formularul F 6.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

1.Adresa la care se depune oferta:

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A, Sos. Oltenitei nr. 103,  sector 4, cod 041303, Bucuresti, Romania ; telefon: 031 
500 3001; fax: 031 500 3013

2.  Termenul limita de depunere a ofertelor: Data si  ora (ora locala) vor fi precizate in invitatia de participare.

3.  Oferta se va prezenta in limba romana, in forma scrisa, in original si una copie. In eventualitatea unei discrepante intre original si copii va 
prevala originalul. Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila, semnate si stampilate pe fiecare pagina de 
reprezentantul / reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze ofertantul in procedura de atribuire a contractului.

4.Oferta va contine: declaratie de acceptare a conditiilor contractual conform (Formular 12)



Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana / persoanele 
autorizata/autorizate sa semneze oferta .

Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara, in original si copie, se vor prezenta in plicuri distincte, marcate 
corespunzator, care se vor introduce la randul lor in doua plicuri separate, pe care va fi marcat ORIGINAL si respectiv COPIE. Plicurile 
sigilate, vor fi introduse intr-un plic care va avea inscrise numele si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei ,fara a fi deschisa, 
in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata, si la randul sau acest plic,  va fi introdus intr-un plic exterior, netransparent si 
inchis corespunzator, pe care va fi inscrisa adresa SOCIETATII NATIONALE DE RADIOCOMUNICATII  si  urmatorul text: « A NU SE 
DESCHIDE INAINTE DE ............................... ora.............. ».(se vor preciza in invitatia de participare)

Alaturi de plicul în care se afla oferta, se vor prezenta distinct urmatoarele documente:

  1.Scrisoare de înaintare (Formularul F 8);

2.Declaratie de încadrare în categoria IMM, conform Legii 346/2004, în cazul în care operatorul economic constituie garantia de participare 
în cuantum de 50% din suma precizata în sectiunea VI. (Formularul F 9).

3.Imputernicire prin care reprezentantul este autorizat sa angajeze operatorul economic în procedura de atribuire.

( Formularul I2)

4.Declaratie privind calitatea de participant la procedura (Formular I1)

5.Garantia de participare la procedura.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.3) ALTE INFORMATII
în cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale modalitatea de departajare va fi pretul. Departajarea ofertelor cu preturi egale se va 
face prin depunerea de noi propuneri financiare in plic inchis.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: 
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

sunt prevazute la art.art.2562 din OUG nr.34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Departamentul juridic al Societatii Nationale de Radiocomunicatii

Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr.103, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: : 041303, Romania, Tel. +40 0315003063, Email: 
luciean.trif@radiocom.ro, Fax: +40 031500072, Adresa internet (URL): www.radiocom.ro

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI 
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri


