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3. Participare
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5. Evaluare oferta
6. Informatii oferta castigatoare

1. Informatii generale
Detalii procedura
Denumire:

[OP0007126] Contract de servicii de
prezentare, prelucrare si expediere a
actelor de procedura pentru instantele
judecatoresti

Data publicare invitatie de participare:

26.03.2013 02:25

Criteriu de atribuire:

Pretul cel mai scazut

Data limita de depunere a ofertelor:

08.05.2013 16:00

Tip contract:

Servicii

Termenul de evaluare a ofertei:

03.06.2013 18:00

CPV:

64100000-7 - Servicii postale si de
curierat (Rev.2)

Data limita de valabilitate a ofertei:

07.07.2013 16:00

Stare curenta:

Atribuita

Data evaluare:

15.05.2013 15:23

Data atribuire procedura:

04.06.2013 01:30

Valoare estimata totala:

37500000.00 RON (8480517.42 EUR)

Data publicarii in SEAP a rezultatului procedurii conform art. 37
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Criterii de calificare
NR.

Denumire

Descriere

1.

Situatia personala a operatorilor economici

Declaratie privind eligibilitatea, neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr.34/2006
(Formular 1)
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 (Formular 2)
Certificatului de atestare fiscala eliberat de ANAF
Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale
Declaratie privind calitatea de participant la procedura (FORMULAR 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 (FORMULAR 4)
Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din
OUG 34/2006 (FORMULAR 5)
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si
specializarea acestora (FORMULAR 8). Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comertului de pe lânga tribunalul unde are sediul (valabil la data depunerii ofertei) din care sa
reiasa existenta în domeniul de activitate al operatorului economic a codului C.A.E.N.
corespunzator obiectului procedurii sau similar.
Referitor la persoane juridice/fizice straine : Documente edificatoare, traduse legalizat, care
dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
similare celor din România, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul
este rezident

2.

Capacitatea economica si financiara

Fisa de informatii generale (FORMULAR 7).
Se completeaza formularul din documentatie.

3.

Capacitatea tehnica

1. Expedierea actele de procedura se va face în toate unitatile administrativ-teritoriale din tara
solicitate de autoritatea contractanta.
2. Autorizare
pentru furnizare de servicii
postale tip „Confirmare de primire”.
1. Sistem de management al securitatii informatiei
1. Declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul are obligatia de a face dovada
asigurarii expedierii actelor de procedura în toate unitatile administrativ-teritoriale din tara.
2. Autorizatie pentru furnizare de servicii
postale tip „Confirmare de primire” emisa de Autoritatea Nationala pentru Administrare si
Reglementare în Comunicatii.
1. Certificat ISO 27001:2006 privind sistemul de management al securitatii informatiei sau
echivalent.

3. Participare
Ofertanti participanti
NR.

Ofertant

CUI

Localitate

Data inscriere

Stare

1.

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.

RO 427410

Bucuresti

08.05.2013 10:50

Admisibil

2.

Postmaster S.R.L.

RO 22790989

Bucuresti

27.03.2013 09:15

Admisibil
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4. Oferte
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor
economici

documente de calificare cf documentatie de atribuire

Capacitatea economica si financiara Fisa de informatii generale (FORMULAR 7).
Capacitatea tehnica

1. Expedierea actele de procedura se va face în toate unitatile administrativ-teritoriale din tara solicitate de
autoritatea contractanta.
2. Autorizare
pentru furnizare de servicii
postale tip „Confirmare de primire”.
1. Sistem de management al securitatii informatiei
1. Declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul are obligatia de a face dovada asigurarii expedierii actelor
de procedura în toate unitatile administrativ-teritoriale din tara.
2. Autorizatie pentru furnizare de servicii
postale tip „Confirmare de primire” emisa de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în
Comunicatii.
1. Certificat ISO 27001:2006 privind sistemul de management al securitatii informatiei sau echivalent.

Postmaster S.R.L.
Criterii de calificare
Denumire criteriu

Raspuns

Situatia personala a operatorilor
economici

Depuse in sectiunea "Documente de calificare si propunere tehnica".

Capacitatea economica si financiara Depuse in sectiunea "Documente de calificare si propunere tehnica".
Capacitatea tehnica

Depuse in sectiunea "Documente de calificare si propunere tehnica".

(YDOXDUHRIHUWă
Nr. Ofertant

Criterii de evaluare
Scor
evaluare

Scor
financiar

Stare

Valoare oferta Clasament

Scor
final

1.

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.

Admisibil

1.99 Castigator

2.

Postmaster S.R.L.

Admisibil

2.75 Necastigator
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6. Informatii oferta castigatoare
Ofertant castigator
Denumire :

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.

Adresa:

B-dul Dacia, nr.140, Parter, Et.3-11, sector 2

Telefon:

021/2007404

Fax:

021/2007411

E-Mail

aprovizionare@posta-romana.ro

Valoare oferta:

1.99 RON
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