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Nr. 31749 din 28.11.2018

CLARIFICĂRI
Referitor: Achizitionare Servicii corespondența/Servicii poștale
Intrebare 1
Cu privire la documentatia achizitiei de servicii postale din 27.11.2018 va adresez urmatoarea solicitare
de clarificari :
1. Avand in vedere ca in caietul de sarcini se solicita servicii de corespondenta neprioritara/prioritara si
faptul ca in functie de regimul de viteza tariful aferent serviciului este diferit, va rugam sa ne comunicati
numarul de bucati aferent fiecarei categorii de servicii de corespondenta in functie de regimul de viteza
neprioritar si prioritar:
1.
Corespondenta neprioritara interna din serviciul standard: __________ tr de greutate
2.
Corespondenta prioritara interna din serviciul standard: __________ tr de greutate
3.
Corespondenta neprioritara interna Recomandata : ___________tr de greutate
4.
Corespondenta prioritara interna Recomandata : ____________ tr de greutate
5.
Corespondenta neprioritara interna cu confirmare de primire: ___________ tr de greutate
6.
Corespondenta prioritara interna cu confirmare de primire: _________________tr de greutate
7.
Corespondenta prioritara (este disponibil doar serviciul prioritar) internationala cu confirmare de
primire:
8.
Corespondenta neprioritara interna cu confirmare de primire si valoare declarata (20 lei val
declarata): ___________ tr de greutate ; _______
2. In cazul in care autoritatea contractanta nu poate estima cantitatile de trimiteri postale conform
solicitarii de la pct. 1 de mai sus va rugam sa clarificati daca se accepta depunerea ofertei pentru
serviciile solicitate pe treptele de greutate mentionate mai sus si in fara a totaliza valoarea ofertei
urmand ca in formularul de oferta sa apara urmatoarea formulare (fara mentionarea sumei totale)
« ….să prestăm servicii postale de distribuire a corespondenţei, la valorile unitare precizate in
“Centralizatorul de preturi” anexat”
Precizam ca in acest caz centralizatorul de preturi nu va contine cantitati si nici total valoare (anexam un
model pentru edificare)
Raspuns 1
Urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm numărul de bucăți aferent
fiecărei categorii de servicii de corespondență estimat în funcție de regimul de viteză și
trepte de greutate astfel :
1.Corespondență neprioritară internă din serviciul standard
Nr.

Treapta de greutate

Neprioritară

Crt.

Tarif/lei/fără TVA
1

1.

Peste 20 până la 50 g

1000

2.Corespondență neprioritară interna recomandată
Nr.

Treapta de greutate

Neprioritară

Crt.
1.

Tarif/lei/fără TVA
Peste 20 până la 50 g

600 buc

3.Corespondență neprioritară internă cu confirmare de primire
Nr.

Treapta de greutate

Neprioritară

Crt.

Tarif/lei/fără TVA

1.

Peste 20 până la 50 g

7200 buc

2.

Peste 50 până la 100 g

2400 buc

3.

Peste 100 până la 250 g

2400 buc

4.Corespondență prioritară internaționala cu confirmare de primire ( AR )
Nr.

Treapta de greutate

Neprioritară

Crt.
1.

Tarif/lei/fără TVA
Peste 50 până la 100 g

120 buc

5.Corespondență neprioritară internă cu confirmare de primire si valoare declarată
(20 lei)
Nr.

Treapta de greutate

Neprioritară

Crt.

Tarif/lei/fără TVA

1.

Peste 20 până la 50 g

120 buc

2.

Peste 50 până la 100 g

120 buc

6.Colete poștale cu greutate de până la 10kg ( tarif fix/colet=4,90 lei; tarif/kg sau fracție
de kg+ 0,40 lei ) = 120 buc;
7. Trimiteri Prioripost până la 100g inclusiv = 100 buc;
8. Trimiteri Prioripost peste 100g până la 1000g inclusiv = 100 buc;
Vă mai comunicăm că suntem de acord cu grila de reduceri tarifare care se vor acorda în
funcție de volumul de trimiteri poștale prezentate lunar, conform tabelului de mai jos:
Treaptă de volum/lună
( bucăți )
101-500
501-1.000
1.001-5.000
5.001-10.000
10.001-15.000

Discount lunar acordat
(%)

2

