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ANUNT DE PARTICIPARE

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT: C.N.POSTA ROMANA S.A.
Adresa  postala:  Bdul  Dacia,  nr.  140,  Sector  2,  Localitatea:  Bucuresti,  Cod  postal:  020065, 
Romania 
Punct(e)  de  contact:  Robert  Lorentz,  Tel.  +40  212009313/7501/9330/7496/7472, Email: 
licitatii@postaromana.ro, Fax: +40 212007411, Adresa internet (URL): www.postaromana.ro.

I.2)  TIPUL  AUTORITATII  CONTRACTANTE  SI  ACTIVITATEA  PRINCIPALA  (ACTIVITATILE 
PRINCIPALE)
intreprindere publica
Activitate (Activitati)
- servici postale
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta: servicii de creditare in 
vederea  finantarii  activitatii  curente,  prin  linii  de  credit  in  valoare  totala  de 
20.000.000 lei (douazecimilioanelei) pe o perioada de 12 luni
II.1.2)  Tipul  contractului  si  locul  de  executare  a  lucrarilor,  de  livrare  a  produselor  sau  de 
prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de prestare: contul bancar al C.N Posta Romana S.A, deschis la banca-ofertant 
castigator cu care se va incheia contractul de achizitie.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica un contract de achizitii publice
II.1.5) Descrierea succinta a contractului: linii de credit pentru finantarea activitatii curente – 
perioada de rambursare 12 luni, in suma totala de 20.000.000 lei (douazecimilioane lei), sub 
forma de loturi, astfel: 2 (doua) loturi a cate 10.000.000 lei (zecemilioane lei) fiecare lot.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 66113000-5 Servicii de acordare 
de credit (Rev.2)
II.1.8) Impartire in loturi
Da – trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Linii de credit pentru finantarea activitatii curente – perioada de rambursare 12 luni, in suma 
totala de 20.000.000 lei (douazecimilioane lei),sub forma de loturi, astfel: 2 (doua) loturi a cate 
10.000.000 lei (zecemilioane lei) fiecare lot.
Valoarea estimata fara TVA: 1.220.000 lei, din care:
Lot 1: 610.000 lei fara TVA;
Lot 2: 610.000 lei fata TVA;

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
12 luni incepand de la data atribuirii contractului 
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II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
DA
1) Pretul contractului este ajustabil în functie de rata ROBOR 1M, comunicata de BNR. 2)  De 
asemenea, pretul contractului poate fi ajustat, cu acordul partilor, dar doar in sensul diminuarii 
marjei,  in cazul in care au loc modificări  legislative care au ca obiect modificarea in sensul 
scaderii sau renunţarea la anumite taxe.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE 

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate

III.1.1.a) Garantie de participare: DA
Garantia de participare se constituie pentru fiecare lot, astfel: lot1= 6100 lei, lot2= 6100 lei, 
valabila cel putin 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire: cf. 
art.67,  alin.1  din  Regulament,  respectiv:  a)  virament  bancar  în  contul 
RO22BTRL04501202E84724XX deschis la Banca Transilvania; sau b) instrument de garantare 
care trebuie sa prevada ca plata garantiei se va excuta neconditionat respectiv la prima cere a 
entitatii contractante, emis în conditiile legii de o societ. bancara sau de o societ. de asigurari 
pentru procedura de achizitie aferenta (cf. formularului din Sectiunea Formulare); GP poate fi 
constituita si in alta moneda decat lei, la cursul afisat de BNR la data publicarii anuntului de 
participare. In cazul depunerii unei oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii 
si sa mentioneze faptul ca acopera in mod solidar toti membrii  asocierii.  ATENTIE: In cazul 
constituirii GP prin instrument de garantare acesta se va depune in original, direct sau pe cale 
postala, cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor, la Registratura din sediul 
entitatii contractante din B-dul Dacia nr. 140, sector 2, Bucuresti, cod 020065 (art.67, alin.7 din 
Regulament).
Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii  garantiei  de participare vor fi  respinse. 
Ofertantul are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea de catre entitatea contractanta a 
garantiei de participare pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor (care va fi indicata in 
invitatia de participare la etapa a doua a procedurii  de „cerere de oferte simplificata  în mai 
multe  etape“ transmisa  tuturor  candidatilor  preselectati),  direct  sau  pe  cale  postala,  la 
Registratura, parter din sediul C.N. POSTA ROMANA S.A. din Bucuresti, Bd-ul Dacia, nr. 140, 
sect.2, cod postal 020065.

III.1.1.b) Garantie de buna executie
Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de prestare servicii, pt fiecare lot = 2% din 
valoarea  de  atribuire  a  contractului,  fara  TVA.  b)  Garantia  de  buna  executie  se  constituie 
printr-un  instrument  de  garantare  emis  în  conditiile  legii  de  o  societate  bancara  sau  de  o 
societate de asigurari (cf. art.71 alin.(1) din Regulament). Ofertantul declarat câstigator are 
obligatia de a constitui  garantia de buna executie a contractului  în conditiile de mai sus in 
termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata: surse proprii CNPR

III.1.3) Forma juridica pe care  o va lua  grupul  de operatori  economici  caruia  i  se  atribuie 
contractual: Asociere conform art. 10. din Regulament

III.1.4) Legislatia aplicabila:
a) Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016;
b) Regulamentul intern privind organizarea si desfasurarea achizitiilor de servicii sociale şi alte  
servicii specifice prevazute în anexa nr.2 a Legii 99/2016,  precum si achizitia de împrumuturi,  
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indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul  
valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare (in temeiul art.37, alin.1, lit.f din Legea  
nr.99/2016)  precum si   selectarea partenerilor  contractuali  in  vederea participarii  cu oferte  
comune la  procedurile  de  achizitie  ce  au  ca  obiect   furizarea  altor  servicii  decat  serviciile  
postale, in situatiile in care CNPR este in imposibilitatea de a participa exclusiv in nume propriu  
la respectivele proceduri, inregistrat cu nr.101/10915/ 11.12.2018. (denumit in documentele  
achizitiei Regulament).

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 
A. Candidatii/ofertantii,  tertii  sustinatori  si  subcontractantii  nu  trebuie  sa  se  regaseasca  în 
situatiile prevazute la art.28,29,31 din Regulament.
In acest sens, candidatii/ofertantii vor complete declaratiile pe propria raspundere din sectiunea 
Formulare (Formularele 5, 6 si 7).

Documente de confirmare solicitate: 
a. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si 
catre  bugetele  asigurarilor  sociale  de  stat  (sanatate,  pensii,  somaj)-  eliberat  de  Directia 
Generala  a  Finantelor  Publice  si  Controlul  Finantelor  de  Stat,  in  copie  lizibila  semnata  de 
reprezentantul legal, cu mentiunea cf. cu originalul, din care sa rezulte ca ofertantul nu are 
datorii restante la momentul prezentarii acestora.
b.1)  Certificat  privind  plata  taxelor  si  impozitelor  locale,  pentru  sediul  social  -  eliberat  de 
Primaria locala,in copie lizibila semnata de reprezentantul legal, cu mentiunea cf cu originalul, 
din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora. 
b.2)  Declaratie  pe  propria  raspundere  din  care  sa  rezulte  ca ofertantul  nu  figureaza  in 
evidentele compartimentului fiscal cu creante bugetare de plata catre bugetul local - in cazul in 
care, potrivit  certificatului constatator al candidatului/ofertantului acesta are puncte de lucru 
(in  dovedirea  neincadrarii  in  situatia  de  excludere  de  la  art.29  din  Regulament)  –  Se  va 
completa si depune Formularul 12 din Sectiunea Formulare; 
c.  Dupa  caz,  documente  prin  care  se  demonstreaza  faptul  ca  operatorul  economic  poate 
beneficia de derogarile prevazute la art.30 alin.(2), art.31 alin.(2), art.35 din Regulament.

Nota: 
1. Declaratiile pe propria raspundere se completeaza si de eventualii subcontractanti si/sau terti 
sustinatori financiar si/sau tehnico-profesional; 
2.  In  cazul  depunerii  unei  oferte  in  asociere,  fiecare  asociat  are  obligatia  de  a  demonstra 
indeplinirea cerintelor; 
3.  Entitatea contractanta  exclude  un  operator  economic  în  orice  moment  al  procedurii  de 
atribuire, în care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, având în vedere actiunile sau 
inactiunile savârsite înainte sau în cursul procedurii, într-una dintre situatiile prevazute la art. 
28,29,31 din Regulament de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.
4. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se 
emit  documente  de  tipul  celor  solicitate  sau acestea  nu vizeaza toate  situatiile  cuprinse  la 
28,29,31 din Regulament, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati 
competente din tara respectiva; 
5. In cazul candidatilor/ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise 
in limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata 
de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

B. In sensul prevederilor art.21, alin.(1) din Regulament persoanele ce detin functii de decizie în 
entitatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire 
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sunt:  Horia  GRIGORESCU -  Director  General,  Aurelian-Virgil  BALUTA  –  Director  Directia 
Economica,  Lucia  CALANGIU  -Sef  Departament  Bugete,  Analiza  Economica,  Robert  Nicolae 
NEGULESCU -  Sef Birou Asistenta Juridica,  Mihaela CIOBANU - Sef Birou Trezorerie,  Antonio 
Robert LORENTZ- Sef Departament Achizitii si Aprovizionare.

Documentul de confirmare solicitat: Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 
17 din Regulament - completata in conformitate cu Formularul 8 din Sectiunea Formulare ce 
urmeaza a fi prezentata de catre candidati/ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
1. Cerinta: Operatorii economici ce depun candidatura/oferta trebuie sa dovedeasca o forma de 
înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal 
constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca 
are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Document  justificativ:  certificat  constatator,  in  copie  cf.  cu  originalul,  emis  de  catre  Oficiul 
Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial, din care sa rezulte ca informatiile sunt 
reale/actuale la data prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in 
codul  CAEN  din  certificatul  constatator  al  candidatului/ofertantului.  Pentru  codul  CAEN 
corespunzator  obiectului  contractului  candidatul/ofertantul  trebuie  sa faca dovada autorizarii 
conform art.15 din Legea nr. 359/2004. Dovada autorizarii  reiese din mentiunea cuprinsa în 
certificatul  ONRC la  pct-ul  “Sedii  si/sau activitati  autorizate”, respectiv identificarea la  acest 
punct a codului CAEN autorizat, corespunzator obiectului contractului. 

2. Cerinta: Autorizatie  de functionare emisa de BNR sau echivalent  -  copie  legalizata/copie 
lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” - conform art.4 din Ordonanta de urgenta nr.99 din 
6  decembrie  2006,  privind  institutiile  de  credit  si  adecvarea  capitalului,  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare.
Nota: 
In cazul asocierii unui grup de operatori economici în scopul depunerii unei candidaturi/oferte 
comune,  cerintele  privind  capacitatea  de  exercitare  a  activitatii  profesionale  trebuie  sa  fie 
îndeplinite de fiecare asociat în parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara - Nu se solicita.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
a) lista a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de 
depunere candidatura - art. IV.3.4 din anuntul de participare), continând valori, perioade de 
prestare,beneficiari,  indiferent daca acestia  din urma sunt autoritati  contractante  sau clienti 
privati - Se va completa si depune Formularul 9 din Sectiunea Formulare.
b)  precizarea  partii/partilor  din  contract  pe  care  operatorul  economic  intentioneaza sa  o/le 
subcontracteze - Se va completa si depune Formularul 10 din Sectiunea Formulare.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului - Nu se solicita.

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

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
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IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire: Offline 

IV.1.1.b) Tipul procedurii: Cerere de oferte simplificata în mai multe etape care presupun atât 
selecţia candidaţilor, cât şi negocierea şi evaluarea ofertelor – confom art.25, alin.2, lit.b din 
Regulament.
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Toti candidatii care indeplinesc criteriile de selectie precizate la punctul III.2 vor fi selectati la 
etapa de negociere; autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de candidati selectati.

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de  autoritatea contractanta:  nr.RO427410-2020-
81.01

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare 
Termenul  limita  pentru  depunerea cererilor  de  documente  sau pentru  acces  la  documente: 
12.03.2020, ORA 15,00
Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 13.03.2020 ora 
10:30

IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta: Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.03.2020 ora 11:00
Locul:  sediul C.N. POSTA ROMÂNA S.A. din Bucuresti, Bd-ul Dacia, nr. 140, sect. 2, cod postal 
020065
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofetantilor.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Nu

VI.3) ALTE INFORMATII
Pentru fiecare lot: Perioada de valabilitate a ofertei 120 zile de la termenul limita de primire a 
ofertei. 
Numarul de agenti economici preconizat este 3. Numarul agentilor economici preconizat nu este 
limitativ. Toti candidatii  care indeplinesc criteriile de selectie precizate la punctul III.2  vor fi 
selectati la etapa de negociere.
Pentru fiecare lot, in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, 
autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
Nota:  a)  Autoritatea  contractanta  are  dreptul  de  a  solicita  ofertantilor,  în  circumstante 
exceptionale,  înainte  de  expirarea  perioadei  de  valabilitate  a  ofertei,  prelungirea  acestei 
perioade. 
b) Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord 
cu  prelungirea  perioadei  de  valabilitate  a  ofertei.  Ofertantul  care  nu  este  de  acord  cu 
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prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest 
fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac: Conform art.74 din Regulament.

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.74 din Regulament.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Asistenta Juridica
Adresa postala: B-dul Dacia nr. 140, parter, etaj 3-11, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod 
postal: 020065, Romania, Tel. +40 212009258, Fax: +40 212009260

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE

LOT NR. 1 DENUMIRE: Linie de credit (care va fi utilizata pentru finantarea activitatii curente) in 
suma de 10.000.000 lei (zecemilioanelei), cu perioada de rambursare de 12 luni
1) DESCRIERE SUCCINTA
Linie de credit (care va fi utilizata pentru finantarea activitatii curente) in suma de 10.000.000 
lei (zecemilioanelei), cu perioada de rambursare de 12 luni.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
66113000-5 Servicii de acordare de credit (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Linie de credit in suma de 10.000.000 lei (zecemilioanelei), cu perioada de rambursare de 12 
luni.
Valoarea estimata fara TVA: 610.000 lei
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE 
FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 6100 lei

LOT NR. 2 DENUMIRE: Linie de credit (care va fi utilizata pentru finantarea activitatii curente) in 
suma de 10.000.000 lei (zecemilioanelei), cu perioada de rambursare de 12 luni
1) DESCRIERE SUCCINTA
Linie de credit (care va fi utilizata pentru finantarea activitatii curente) in suma de 10.000.000 
lei (zecemilioanelei), cu perioada de rambursare de 12 luni.
2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)
66113000-5 Servicii de acordare de credit (Rev.2)
3) CANTITATEA SI DOMENIUL
Linie de credit in suma de 10.000.000 lei (zecemilioanelei), cu perioada de rambursare de 12 
luni.
Valoarea estimata fara TVA: 610.000 lei
4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE 
FINALIZARE
Durata: 12 luni incepand de la data adjudecarii contractului
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 6100 lei
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