
 
 

 
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI 

PENTRU ACHIZIŢIA – SERVICII DE CURIERAT INTERN SI INTERNATIONAL 
Cod CPV 64120000-3 Servicii de curierat 

 
Achizitor: CENTRUL DIECEZAN CARITAS IA ŞI 
Titlul proiectului POSDRU: RE ŢEA DE INCLUZIUNE SOCIALĂ PE PIAŢA MUNCII  
Nr. contractului de 
finan ţare: 

POSDRU/96/6.2/S/63249 

Calitatea achizitorului în 
cadrul proiectului 

Beneficiar 

 
 

1. INFORMATII GENERALE 
1.1.  Achizitor: 

 
Denumire:  CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI 
 
Adresa:  str. Sărărie, nr. 134, cod postal: 700116, Iaşi,  România 
 
Persoana de contact : Mihaela MARTONCĂ 

 
Telefon : 0232/210085 

 
E-mail:  contact@caritas-iasi.ro  

 
 Fax: 0232/217998 

 
Adresa de internet : www.caritas-iasi.ro 

 
1.2.      a) Termen limita de depunere a ofertelor:  06.05.2011, ora 10.00 

b) Adresa unde se primesc ofertele : str. Sărărie, nr.134, cod poştal: 700116, Iaşi, judeţul 
Iaşi, România. 

 
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZI ŢIE 

 
2.1. Descriere  

 
2.1.1. Denumirea contractului de achizi ţie: Servicii de curierat 
Cod CPV 64120000-3  
2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achizi ţionate: SERVICII DE CURIERAT INTERN SI 

INTERNATIONAL (ridicarea, transportul şi livrarea prin curier a documentelor si 
coletelor etc).  

2.1.3. Denumire contract si loca ţia lucr ării, locul de livrare sau prestare 

a) Lucr ări                         b) Produse                                    c)  Servicii                                   



 
Execuţie                                       

Proiectare şi execuţie            

Realizare prin orice mijloace 
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de achizitor           

Cumpărare                     
Leasing                                          
Închiriere                              
Cumpărare in rate                

Categoria serviciului : 

2 A                          

2 B                     

Principala locaţie a lucrării: 

_______________________ 

Principalul loc de livrare: 

 

Principalul loc de prestare: 

România: Ia şi şi la nivel 
naţional   

Cod CPV 64120000-3 
 

Durata contractului de achizi ţie: 
- De la data semn ării contractului de c ătre ambele p ărţi semnatare pân ă la data de 

31.12.2011 

 
3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 

STABILIREA OFERTEI CÂ ŞTIGĂTOARE 

Preţul cel mai sc ăzut             
                                                                                        
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic                                   
              

 
4. PREZENTAREA OFERTEI 

 
4.1. Limba de redactare a 

ofertei Limba română 

4.2. Moneda în care este 
exprimat pre ţul 
contractului 

 
Lei 
 

4.3. Perioada minim ă de 
valabilitate 

Oferta trebuie să se menţină valabilă timp de 30 de zile, de 
la data limita de depunere a ofertelor 

4.4. Modul de prezentare a 
ofertei (documente de 
calificare, tehnic şi financiar) 

Oferta trebuie redactată în limba română. 
Operatorul economic va prezenta obligatoriu: 
I. Documente de calificare :  
1.Declaraţie privind eligibilitatea (completare Formular 1 ) în 
original. Încadrarea în una din situaţiile prevăzute, atrage 
excluderea ofertantului de la procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică 
2.Declaraţie (completare Formular 2 ) în original. 
În situaţia în care din documentele solicitate reiese ca 
ofertantul se află întruna din situaţiile prevăzute la art. 181 
din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de 
achiziţie publică 
3.A Pentru persoanele fizice juridice romane:  



 
a) Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului 
Comerţului (copie simpla, conforma cu originalul);  
b) Certificat constatator, în copie, emis, cu cel mult 30 de zile 
înainte de data deschiderii ofertelor de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să 
rezulte că: -domeniul de activitate al ofertantului corespunde 
obiectului procedurii; - nu sunt înscrise menţiuni cu privire la 
aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolenţei.  
3.B. Pentru persoane juridice straine: documente 
edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca 
persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori 
apartenenţă profesională, în conformitate cu prevederile 
legale din ţara în care ofertantul este rezident. Documentele 
se vor prezenta în copie, anexându-se şi traducerea în limba 
română. 
 
II. Oferta financiar ă: completare Formular 3 si anexa  
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării 
ofertei şi prezentării acesteia şi a documentelor ce o 
însoţesc. 
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, pe toată perioada de 
valabilitate a contractului. 
Nu se acceptă oferte alternative. 
 
III. Oferta tehnica:  
Operatorul economic va intocmi oferta tehnica in 
conformitate cu cerintele Achizitorului – punctul 5 
DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI ( 
SPECIFICAŢII TEHNICE )  
 
Specificatii 
În cazul asocierii mai multor operatori economici, fiecare 
dintre asociaţi trebuie să prezinte documentele  mai sus 
menţionate.  
 
Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: 

a) este declarată întarziată sau a fost depusă la o altă 
adresă decât cea indicată în invitaţia de participare 
sau în documentaţia pentru ofertanţi; 

b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte 
una sau mai multe dintre cerinţele stabilite în 
documentaţia pentru ofertanţi sau nu a prezentat 
documentele relevante solicitate în acest sens; 

c) constituie o alternativă la prevederile caietului de 
sarcini, alternativa care nu poate fi luată în 
considerare din urmatoarele motive: 

d) în anunţul de participare nu este precizată în mod 
explicit posibilitatea depunerii unor oferte 
alternative; 

e) respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele 



 
minime prevăzute în caietul de sarcini; 

f) se constată că oferta are un preţ neobisnuit de 
scăzut pentru ceea ce urmează a fi 
furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate 
asigura îndeplinirea contractului la parametrii 
cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. 
În aceast caz, comsia de evaluare are obligaţia de a 
solicita ofertantului clarificări cu privire susţinerea 
preţului ofertat. În situaţia în care ofertantul nu 
răspunde la clarificări în termenul solicitat sau 
clarificările depuse nu sunt concludente oferta este 
considerată inacceptabilă. 
 

Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: 
a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului 

de sarcini; 
b) conţine propuneri de modificare a clauzelor 

contractuale care sunt în mod evident 
dezavantajoase pentru achizitor, iar ofertantul, deşi 
a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu 
acceptă renunţarea la clauzele respective; 

c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care 
nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi 
justificate; 

d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a 
prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată 
fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din 
acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului 
de atribuire pentru fiecare lot în parte. 

 
Beneficiarul/Achizitorul are drepul să anuleze procedura de 
achizitie dacă se află întruna din urmatoarele situatii:  
- niciuna dintre ofertele primite nu îndeplineste cerintele 
minime sau caracteristicile de natură tehnică descrise în 
documentatia pentru ofertanti;  
- desi sunt îndeplinite cerintele minime sau caracteristicile de 
natură tehnică descrise în documentatia pentru ofertanti, 
pretul, fără TVA, inclus în oferta financiară depăseste pragul 
valoric estimat pentru contract  
 
Prezentarea ofertei 
Ofertele trebuie depuse la sediul Centrului Diecezan Caritas 
Iaşi din: Iaşi, str. Sărărie nr.134, cod poştal 700116, 
România.  
Data limită pentru depunerea ofertei: 06.05.2011, orele 
10.00.  
 
Numărul de exemplare solicitate: 2 (1 original si 1 copie) 
 
Documentaţia de ofertă va fi însoţită, la depunere, de: 



 
Scrisoarea de înaintare (Formularul 4)  si împuternicire 
pentru reprezentantul operatorului desemnat sa participe la 
sedinta de deschidere (Formular 5 ) 
 
Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri 
separate, marcând corespunzător plicurile cu “ORIGINAL” şi 
respectiv ”COPIE”. Plicurile se vor introduce într-un plic 
exterior închis corespunzător şi netransparent. 
Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi 
adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a 
fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată 
întârziată. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa 
Achizitorului şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE 
DE DATA DE : 06.05.2011, ora 11.00”  
 
Deschiderea ofertelor:  
Data: 06.05.2011, orele 11.00. 
Locul deschiderii: sediul Centrului Diecezan Cartias Iasi din: 
Iaşi, str. Sărărie, nr. 134, cod postal 700116. 

4.5. Posibilitatea 
retragerii sau modific ării 
ofertei 

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau modifica oferta 
după expirarea datei limită stabilită pentru depunerea ofertei, 
sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de 
atribuire a contractului de achiziţie publică. 

4.6. Informa ţii referitoare 
la termenele pentru 
livrarea bunurilor / 
prestarea serviciilor/ 
execu ţia lucr ărilor 

Prestarea serviciilor se va efectua de către ofertantul 
declarat câştigător în perioada Mai – Decembrie 2011, cu 
respectarea cerinţelor prezentei documentaţii şi a 
contractului de achiziţie ce se va încheia în acest sens. 

4.7.   Modalit ăţi de        
contestare a deciziei 
achizitorului de 
atribuire a contractului 
de achizi ţie şi de 
solu ţionare a 
contesta ţiei 

Operatorii economici au dreptul de a contesta rezultatul 
procedurii în termen de 1 zi, începând cu ziua luării la 
cunostintă a deciziei achizitorului de atribuire.  
Soluţionarea contestaţiei se face de către o comisie numită 
prin decizie a reprezentantului legal al beneficiarului. Din 
comisia de solutionare a contestatiilor nu pot face parte 
persoane care au fost implicate în procedura de atribuire.  
Pe perioada de solutionare a contestatiei procedura de 
atribuire se suspendă, iar contractul de achizitie nu poate fi 
încheiat.  
Comisia de solutionare a contestatiilor este formată din trei 
membri. Comisia are dreptul de a adopta măsurile de 
remediere pe care le consideră necesare ca urmare a 
contestatiei respective, inclusiv revocarea actelor/deciziilor 
emise în cadrul respectivei proceduri sau anularea procedurii 
de atribuire. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate 
contestatorului, precum si celorlalti operatori economici 
implicati în procedura de atribuire, în mod similar rezultatului 
procedurii de atribuire.  

4.8. Clauzele contractuale 
obligatorii, inclusiv 
condi ţiile de actualizare 

Contractul cuprinde obligatoriu: drepturile şi obligaţiile 
fiecărei părţi contractante, termenii şi condiţiile în care se 
prestează serviciile achiziţionate, modul şi termenii în care 



 
/ modificare a pre ţului 
contractului de achizi ţie 

se va face plata, durata contractului, sancţiuni la 
nerespectarea contractului, documentele anexa ale 
contractului. 
Pretul contractului nu se actualizeaza.  
Modificarea contractului se face cu acordul ambelor parti, 
prin act aditional. 
Daca ofertantul in favoarea caruia a fost atribuit contractul de 
achizitie refuza semnarea contractului in termenii stabiliti, 
achizitorul poate sa incheie contractul de achizitie respectiv 
cu ofertantul clasat pe locul urmator sau poate decide 
reluarea procedurii de achizitie.  

 
Calendarul procedurii 

Publicare anunt de achizitie 29.04.2011 
Data si ora limita recomandata de primire a solicitarilor de clarificari 03.05.2011 ora 1500 

Data si ora limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de 
clarificari 

04.05.11 ora 1500 

Data si ora limita de depunere a ofertelor 06.05.2011 ora 1000 
Deschiderea ofertelor 06.05.2011 ora 1100 
Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire (data estimativa) 06.05.2011 
Semnarea contractului de servicii (data estimativa) 11.05.2011 

 
 
5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI ( SPECIFICA ŢII TEHNICE )  
 
Cerintele din prezenta descriere sunt minime si obligatorii.  
Obiectul acestor specificatii tehnice este de prestări servicii poştale şi de curierat, în vederea 
încheierii unui contract cu o firmă care are ca obiect de activitate servicii poştale şi de curierat – 
ridicare şi livrare - în Iaşi şi în Ţară pentru plicuri continand documente, invitatii, facturi, contracte, 
notificari, somatii etc. 
 Întrucît obiectul de activitate al acestui contract sunt servicii de curierat, iar valoarea contractului 
este dată de numărul şi tipul concret de expedieri, expedierile pot varia in functie de activitatile 
desfasurate în cadrul proiectului.  
Scopul acestei achiziţii este predarea prin intermediul unei firme de servicii postale şi de curierat, 
cu confirmare de primire, a plicurilor conţinând documente, invitaţii, facturi, contracte, notificari, 
somatii, etc.  
Ridicarea corespondenţei de la sediul Centrului Diecezan Caritas Iaşi (str. Sărărie nr.134, Iaşi) se 
va face pe baza borderoului de ridicare a corespondenţei, ce va stipula numărul de expediţii 
preluate, gradul de urgenţă, valoarea declarată şi numerele documentelor pe care acestea le 
conţin, dacă este cazul.  
În cazul în care un plic nu poate fi predat direct destinatarului, din motive obiective (adresă 
greşită, adresă incompletă, destinatar mutat), plicul va fi restituit beneficiarului nedesfăcut, dar se 
va specifica pe plic motivul returului. Aceste plicuri vor fi restituite beneficiarului, pe baza unei fişe 
de retur.  
Plata prestaţiei se face prin ordin de plată, conform facturilor emise de prestator, pentru cantităţile 
efective de unităţi de corespondenţă predate destinatarilor şi pentru care s-au restituit 
confirmările de primire completate şi semnate de destinatar, precum şi a celor returnate 
beneficiarului din motivele expuse mai sus. Plata facturilor emise de prestator se face prin OP în 
termen de maxim 30 zile lucratoare de la primirea facturii. Factura va fi insotita de un raport al 
expedierilor ce fac obiectul facturii.  



 
Livrarea se va efectua în Iaşi în termen de maxim 4 ore pentru expedierile urgenţe, 7 ore pentru 
expedierile standard şi în Ţară în termen de 12-48 ore lucrătoare, funcţie de localitate.  
CONDITII TEHNICE:  
- Să aibă în dotare obligatoriu, mijloace de transport care să răspundă cerinţelor noastre, de 
expediere rapidă, în orice moment pe toată perioada de desfăşurare a contractului.  
- Să deţină proceduri operaţionale capabile să obţină confirmarea de primire în momentul 
înmânării plicului/pachetului către destinatar, indiferent de localitatea de reşedinţă a destinatarului 
şi de asemenea să o poată restitui beneficiarului în termenele stabilite mai sus.  
Oferta tehnica va cuprinde OBLIGATORIU: 
1. Pachetul de servicii oferit: serviciile directe şi indirecte necesare pentru transportul 
documentelor şi coletelor de la expeditor la destinatar; 
2. Tarifele practicate pentru expedierile interne şi internaţionale 
3. Serviciile cu livrare express (în timp definit), inclusiv tarifele practicate; 
4. Timpii estimativi de tranzit ai unei expedieri; 
5. Acoperire în proporţie de 100% a teritoriului României; 
6. Modul în care ofertantul asigură integritatea şi valoarea documentelor şi coletelor expediate din 
momentul ridicării acestora de la sediul beneficiarului şi până la predarea acestora la destinantar; 
7. Servicii de urmărire a expedierilor prin reţeaua ofertantului; 
8. Asigurarea bunurilor expediate împotriva oricăror riscuri; 
9. Echipa propusă care va sta la dispoziţia Achizitorului pentru furnizarea de informaţii şi suport 
pentru orice solicitări; 
10. Asigurarea cu titlu gratuit a ambalajelor şi documentelor de transport/avize de însoţire la 
fiecare expediere; 
11. Angajamentul ofertantului ca la fiecare factură emisă să ataşeze şi documentele de transport 
/avizele de însoţire care au confirmat expedierea; 
12. Infrastructura şi logistica; 
13. Propunerea de raportare a serviciilor prestate în numele autorităţii contractante cu precizarea 
ce vor conţine cel puţin următoarele informaţii: numărul de colete, greutatea bunurilor 
transportate, preţul fiecărei expediţii şi a zonei/destinaţiei în care se face livrarea. 



 
 
 

FORMULARE  
 

 
 

Formular 1  
 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
      (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al   
,............................................................................................................................................................(denumirea/nu
mele si sediul/adresă operatorului economic)  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din 
procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia următoare: respectiv în 
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.   
 De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori 
economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală,  fiind nominalizat ca 
subcontractant în cadrul unei alte oferte.   
       Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
achizitorul  procedurii are dreptul de a solicita, în scopul verificării  şi confirmării declaraţiilor orice documente 
doveditoare de care dispunem.  
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ........................................................................   
      (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)  
    
 Data completării ......................  
  
___________________________ 
 (Nume, prenume)  
 ___________________________ 
(Funcţie)  
 ___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Formular 2  
 
OPERATOR ECONOMIC  
 _____________________   
     (denumirea/numele)  
 
 

DECLARAŢIE 
 
 

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al                        
denumirea/numele,.............................................................................................................................. (sediul/adresă 
operatorului economic)  în calitate de ofertant la procedura  pentru achiziţia de   ......................…………………… 
de către ...................................................................................................................declar pe proprie răspundere că:  
a) nu ne aflăm în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt conduse de un administrator judiciar sau 
activităţile comerciale nu sunt suspendate  şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu 
suntem într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;  
b) nu facem obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);  
c) au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor  şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele 
componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în 
ţara în societatea este stabilită;    
d) ne-am îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile contractuale asumate în ultimii 2 ani;  
e) nu am fost condamnaţi, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă 
care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.  
 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are 
dreptul de a solicita, în scopul verificării  şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care 
dispunem.  
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  
 
Data completării ......................  
 
 ___________________________ 
 (Nume, prenume)  
 ___________________________ 
(Funcţie)  
 ___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila)   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Formular 3  
 

 
OPERATORUL ECONOMIC  
 __________________                          
   (denumirea/numele)  
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
Către, 
 .................................................................................................................. 
 

Domnilor, 
1. Examinând documentaţia pentru ofertanti, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate (denumirea/numele 
ofertantului) cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm Servicii de 
curierat intern si international, pentru suma de ____________________________ lei (suma in litere 
________________________________________________ lei), la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în 
valoare de _______________________ lei      (suma in litere ______________________________________ lei). 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigatoare, să prestăm serviciile de 
curierat în conditiile impuse de Achizitor, conform ofertei depuse. 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 
____________________________zile, respectiv până la data de __________________ (ziua/luna/anul), şi 
_______________________________________(durata in litere si cifre), ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un 
contract angajant între noi. 

5. Precizăm că: 
    |_|   depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în 
mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |_|   nu depunem oferta alternativă. 
            (se bifează optiunea corespunzatoare) 

 
Data _____/_____/_____ 

 
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru  
 
şi în numele ____________________________________________ 



 
 
 
Anexa Formular 3 

 
Centralizator de preturi  

-exprimate in lei- 
Servicii de curierat intern si international 

 
Nr. 
crt 

Denumire     UM       Cant. 
 

Pret unitar 
per livrare 

Pret total al 
serviciilor 
ofertate 

Valoare 
TVA 

1. Servicii de curierat 
(cf documentatiei de 
atrbuire) 

intern     

2. Servicii de curierat  
(cf documentatiei de 
atribuire) 

international     

TOTAL 
 

  

 
 
 
 

Operator economic, 
                    

_________________     
        

                          (semnatura autorizată) 



 
 
 

Formular 4   
 
 
 
OPERATORUL ECONOMIC                                            Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
………………………                             nr....………/.…………….…........ 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către, 
..................................................................................................................... 
 
Ca urmare a anunţului de achiziţie publica lansat de CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI in data de 
……………………. .prin care operatorii economici interesati sunt invitaţi sa prezente oferta in scopul atribuirii 
contractului de Servicii de curierat intern si international, in cadrul proiectului „Reţea de incluziune socială pe piaţa 
muncii)”, ID 63249, noi ................……….......................…….........……......................................(denumirea / numele 
ofertantului) va transmitem alăturat următoarele: 
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand 2 exemplare (1 original şi 1 copie) a ofertei noastre. 
 
 
Avem speranta ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.  

 
Data completării ......./………/............  
 
Cu stimă, 

Ofertant 
   .................................... 
    (semnatură autorizată) 

 



 
 
 

 Formular 5  
 

ÎMPUTERNICIRE 
 
 Subscrisa,........................................................................................................................................,cu sediul 
în.......................................................... telefon..................................., fax ........................................., înmatriculată 
la Registrul Comerţului sub nr………….......................……., CUI............................................,  reprezentată legal 
prin............................................................................................................................................................., în calitate 
de…………………………………………................................………………………………, împuternicim prin prezenta 
pe……………………………………….................................................................................…………………, domiciliat 
în.............................................................................................................................................................,identificat cu 
B.I./C.I………………..Seria..................................nr.............................,CNP.............................................................., 
eliberat de.............................................................................., la data de ......................................,având funcţia de 
........................................................................................., să ne reprezinte la procedura de cercetare a pieţei-
studiu al pieţei, organizată de CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAŞI, în scopul atribuirii contractului de SERVICII 
DE CURIERAT (intern si international). 
 În îndeplinirea mandatului sau mandatarul va avea următoarele drepturi: 

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la 
procedura de cercetare a pieţei-studiu al pieţei.  

2. Să participe în numele subscrisei la şedinţa de deschidere şi să semneze toate documentele 
rezultate pe parcursul şi / sau în urma desfăşurării procedurii. 

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării 
procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedura. 
Prin prezenta împuternicire, mandatarul nostru este pe deplin autorizat să angajeze  răspunderea 

subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la licitaţie. 
 
Nota: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de 
identitate, carte de identitate, paşaport). 
 
    Denumirea mandatarului 
    Data________________ 
 
S.C.__________________________ 
 reprezentată prin 
______________________________ 
Semnătura____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Contract de servicii– model orientativ 

 
Contract de servicii 

nr.______________data_______________ 
 
 

 
Preambul  
In temeiul  « Instructiunii nr. 26 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate 
prin POSDRU 2007 – 2013 » emisa de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii, intre 
Centrul Diecezan Caritas Iaşi, cu sediul social în Iaşi str. Sărărie nr.134, cod fiscal 4488681, reprezentat de 
Director Executiv - Marius Adam, pe de o parte  
si   
……... ................ ...........................  …………….   denumire  operatorul economic   ………………… adresa sediu  
............................................... telefon/fax .......................................... numar de 
........................................................................inmatriculare  .....................................  cod fiscal  
...................................  cont (trezorerie, banca)reprezentat prin 
.............................................................................................................. (denumirea conducatorului)   
................................................................................................functia............................................... in calitate de 
prestator, pe de alta parte.  
2. Definitii   
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:  
a. contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale.   
b. achizitor si  prestator  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;  
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea 
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;  
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;   
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la 
prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform 
contractului;  
f. forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei  
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, 
respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii 
sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a 
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;  
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.  
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)  
3. Interpretare 
3.1  In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi  contrare cuvintele la forma singular vor include  
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.  
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod 
diferit.  
Clauze obligatorii  
4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obliga sa execute ...............................................denumirea serviciilor,  in  
perioada/perioadele convenite si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.  
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.   
5. Pretul contractului  
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, conform  
graficului de plati, este de ...................... lei, sau dupa caz …….. euro, la care se adauga ……… TVA.  



 
 
 
Termenul de plata : maxim 15 zile de la data emiterii facturii si inregistrarii ei de catre achizitor.  
6. Durata contractului  
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. ..., incepand de la data de …….  ( se inscrie perioada si data)  
6.2. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de  .... ( se inscrie data la care inceteaza contractul)  
7. Executarea contractului  
7.1 – Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data de  ...... (daca este 
cazul) (se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul) 
8. Documentele contractului 
8.1  - Documentele contractului sunt:  
(Se enumera documentele pe care partile le inteleg ca fiind ale contractului)  
9.  Obligatiile principale ale prestatorului 
9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile  la standardele si sau performantele prezentate in  
propunerea tehnica, anexa la contract.   
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in  
propunerea tehnica.  
9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror: 
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate  
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si  
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de 
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.  
10.  Obligatiile principale ale achizitorului 
10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul convenit.  
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la emiterea facturii de catre 
acesta si inregistrarea acesteia de catre achizitor. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor 
legale. (se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata)  
10.3 - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite, 
furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul 
corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea 
serviciilor in cel mai scurt timp posibil.  
11.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor  
11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o 
cota procentuala din pretul contractului. (se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de 
intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)   
11.2 - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata 
neefectuata. (se precizeaza aceiasi cota procentuala, prevazuta pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptamana 
de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor) 
11.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si 
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat fara notificare si fara interventia instantei 
judecatoresti si de a pretinde plata de daune-interese. 
11.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa adresata 
furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu 
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor.  In acest caz,  
furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinita pâna la 
data denuntarii unilaterale a contractului. 
Clauze specifice  
12. Garantia de buna executie a contractului  
12.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de ……. , pentru 
perioada de …… si, oricum, pana la intrarea in efectivitate a contractului. (daca este cazul) ( se precizeaza modul 
de constituire, cuantumul si  perioada de constituire a garantiei de buna executie)  



 
 
 
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului 
numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie. (daca este cazul) 
12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, 
daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin 
prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a 
notifica acest lucru prestatorul, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.  (daca este cazul)   
12.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de ….. de la indeplinirea obligatiilor 
asumate. (daca este cazul) ( se precizeaza modul de restituire si termenul)    
12.5 - Garantia tehnica este distincta de garantia de buna executie a contractului 
13. Alte resposabilitati ale prestatorului  
13.1 -  (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 
promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.  
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, 
instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru 
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod 
rezonabil din contract.    
13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare 
convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat 
si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.  (se precizeaza  
anexa ce contine graficul de prestare) 
14. Alte responsabilitati ale achizitorului  
14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a 
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.  
15. Receptie si verificari   
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu 
prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.   
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia de 
a notifica, in scris,  prestatorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.(se precizeaza 
anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor) 
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare  
16.1 - (1)  Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului de incepere a contractului.  (se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a 
contractului)    
(2) In cazul in care  prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate 
achizitorului partile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si b) totalul 
cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul  contractului.  
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi 
terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen 
care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.  
(2) In cazul in care:   
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza  prestatorului, sau  
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de catre 
prestator, indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a 
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.   
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia 
de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de 
prestare se face cu acordul partilor, prin act  aditional.  
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intarziere in 
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.  
17. Ajustarea pretului contractului  
17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea 
financiara, anexa la contract.  



 
 
 
17.2 - Pretul contractului se actualizeaza utilizand formula de ajustare convenita. (se precizeaza formula de 
ajustare) (daca este cazul) 
18. Amendamente   
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor 
contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale 
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. 
19. Subcontractanti  
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a incheia contracte cu 
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.  
19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate cu 
subcontractantii desemnati.  
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se 
constituie in anexe la contract.  
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.  
 (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi indeplineste partea sa din 
contract.  
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea 
lor din contract.  
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.  
20. Cesiunea   
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract,  
fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.  
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii 
asumate prin contract.   
21. Forta majora  
21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.  
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe 
toata perioada in care aceasta actioneaza.  
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. 
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod 
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.  
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte 
va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa 
poata pretinde celeilalte daune-interese.  
22. Solutionarea litigiilor  
22.1 - Achizitorul si  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.  
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa 
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin 
arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.  (se 
precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor) 
23. Limba care guverneaza contractul 
23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.  
24. Comunicari  
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in 
scris.   
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.  
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in 
scris a primirii comunicarii.  
25. Legea aplicabila contractului 



 
 
 
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.  
Partile au inteles sa incheie azi ..............  prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. ( 
se precizeaza data semnarii de catre parti)  
          Achizitor            Prestator  
 .............................. (semnatura autorizata)                    .............................  (semnatura autorizata)                     


