Procedura C.N.P.R

nr. 59/2016

C A I E T de S A R C I N I
privind încheierea unui
CONTRACT ACHIZIŢIE
SERVICII DE CONSULTANTA SI ASISTENTA JURIDICA IN DREPTUL ENGLEZ SI IN
MATERIE DE ARBITRAJ INTERNATIONAL, PRECUM SI REPREZENTARE JURIDICA IN
FATA INSTANTELOR JUDECATORESTI/CURTILOR DE ARBITRAJ INTERNATIONAL
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INFORMATII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
Compania Nationala «Posta Romana» S.A. este o autoritate contractanta in sensul prevederilor
art.4 alin.1 lit.b din L nr.99/2016 privind achizitiile publice sectoriale cu modificarile si
completarile ulterioare.
Compania Nationala « Posta Romana » S.A. este operatorul national in domeniul serviciilor
postale, obiectul principal de activitate fiind administrarea, dezvoltarea, exploatarea serviciilor
postale si colaborarea cu organizatii similare din strainatate in realizarea acestor servicii pe plan
international.
Prin Decizia nr.1158/2013 a A.N.C.O.M. s-a desemnat Compania Nationala « Posta Romana »
S.A. ca fiind furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, astfel cum acesta este
definit la art.2 din OG nr.13/2013 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari
prin legea nr.187/2013.
LEGISLATIA APLICABILA
Potrivit art.37 alin.(1) lit.d din L nr.99/2016, serviciile juridice sunt exceptate de la aplicarea
legislatiei privind achizitiile publice sectoriale. In categoria serviciilor juridice sunt incluse,
potrivit dispozitiilor art.37 alin.3 din L nr.99/2016 urmatoarele servicii juridice :
(a) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr.
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu
modificările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere ori al altei
forme de soluţionare alternativă a disputelor desfăşurate în faţa unei instanţe sau altui
organism naţional de arbitraj sau de mediere ori de soluţionare alternativă a disputelor
în altă formă din România ori din alt stat sau în faţa unei instanţe internaţionale de
arbitraj sau de mediere ori de soluţionare alternativă a disputelor în altă formă;
(b) asistenţa şi reprezentarea unui client de către un avocat în sensul prevederilor Legii nr.
51/1995, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unor proceduri judiciare în faţa
instanţelor de judecată sau a autorităţilor publice naţionale din România ori din alt stat
sau în faţa instanţelor de judecată ori a instituţiilor internaţionale;
(c) asistenţă şi consultanţă juridică acordată de un avocat, anticipat sau în vederea pregătirii
oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) şi b) sau în cazul în care există indicii
concrete şi o probabilitate ridicată ca speţa în legătură cu care sunt acordate asistenţa şi
consultanţa juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;
(d) servicii juridice furnizate de fiduciari sau administratori-sechestru ori alte servicii juridice
furnizate de entităţi desemnate de o instanţă judecătorească naţională sau care sunt
desemnaţi potrivit legislaţiei în vigoare să îndeplinească sarcini specifice sub
supravegherea şi controlul instanţelor judecătoreşti;
(e) servicii prestate de executorii judecătoreşti.
Potrivit dispozitiilor art.124 alin.1 din L nr.99/2016 În cazul atribuirii unui contract
sectorial/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în
anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1)
lit. c), entitatea contractantă are următoarele obligaţii:
a) de a-şi face cunoscută intenţia prin publicarea unui anunţ de participare; sau
b) de a-şi face cunoscută intenţia prin intermediul unui anunţ orientativ periodic care se publică
în mod continuu; sau
c) de a-şi face cunoscută intenţia prin intermediul unui anunţ privind existenţa unui sistem de
calificare, care se publică în mod continuu;
d) de a publica un anunţ de atribuire a contractului.
Valoarea estimata a contractului de Servicii de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in
fata instanetlor judecatoresti pentru atribuirea caruia se organizeaza prezenta procedura este
mai mica decat valoarea prag prevazuta la art.12 alin.(1) lit.a) din L nr.99/2016.
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Prezenta procedura de atribuire este de tip «cererea de oferte simplificata » si este organizata
in conformitate cu prevederile art.4 si 5 din REGULAMENTUL INTERN PRIVIND ORGANIZAREA SI
DESFASURAREA ACHIZITIILOR DE SERVICII SOCIALE ŞI ALTE SERVICII SPECIFICE PREVAZUTE
ÎN ANEXA NR. 2 A LEGII 99/2016.
S-a avut in vedere faptul ca potrivit prevederilor art.I alin.1 din O.U.G. nr.26/2012 cu
modificarile si completarile ulterioare „Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice
centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale,
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi
regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu
pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare”.
Conform alin.3 al aceluiasi articol, in situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice
de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se
pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi
achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea
reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale
acestora”.
Pentru achizitia serviciilor juridice constand in consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare la
nivelul C.N.P.R. a fost inaintat spre aprobare Adunarii Genarale a Actionarilor referatul Directiei
Juridice nr.104.1/9179/06.06.2016 .
Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 23 din 01.07.2016 a fost aprobata achizitia
serviciilor juridice , pe baza contractuala, in urma derularii unei proceduri de achizitie publica.
CAPITOLUL 1
OBIECTUL ACHIZIŢIEI
Serviciile ce urmeaza sa fac obiectul achizitiei de servicii juridice se refera la urmatoarele
activitati:
(a) redactarea şi furnizarea către Achizitor a unor opinii juridice, sub orice formă (rapoarte
de analiză, note, informări etc.), sau acordarea oricăror alte consultaţii cu caracter
juridic cu privire la problematica dezbatuta in cadrul sedintelor comisiei de negociere a
contractului ce urmează a se cu Bamca Europeana pentru Reconstructie și Dezvoltare
(denumita în cele ce urmează BERD);
(b)redactarea unor propuneri/obiectii
cu caracter juridic destinate a fi utilizate în
negocierile dintre CNPR si BERD;
(c) participarea în calitate de consultant la întâlnirile dintre comisiile de negociere ale
C.N.”Posta Romana. S.A. si BERD;
(d)participarea în calitate de consultant al proiectului „Finatare BERD” la activitatea
organelor deliberative ale Companiei pentru lamurirea orcarui aspect de natura juridica
rezultat din sau în legătura cu proiectul de contract BERD;
(e) asigurarea asistenţei şi reprezentării juridice a Achizitorului în faţa instantelor
judecatoresti/curtilor de arbitraj international, privitor la orice aspecte legate de
derularea proiectului “Finatare BERD.
Codul CPV: 79111000-5
Valoarea estimata maxima a contractului este de 32.000 EURO.
La estimarea valorii
contractului s-a luat in calcul perioada de negociere a
contractului , respectiv un numar maxim de 8 saptamani (40 de zile- 8 ore/zi).
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CAPITOLUL 2
CONDIŢII IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Ofertanţii vor face dovada că funcţionează în baza legii 51/1995 privind profesia de avocat.
Responsabilităţi:
- prestatorul trebuie să facă dovada că deţine personal specializat;
- respectarea standardelor de protecţia muncii prevăzute de normele legale în vigoare din
România;
- prestatorul trebuie sa asigure respectarea unei tinute morale si a unui comportament
civilizat din partea avocatilor in raport cu reprezentantii Compania Nationala « Posta
Romana » S.A. si a tertilor;
- prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea oricaror date sau informatii furnizate
de Compania Nationala « Posta Romana » S.A. in scopul unei bune derulari a
contractului, precum si orice alte informatii la care avocatii sai ar putea avea acces in
cadrul indeplinirii obligatiilor lor profesionale contractuale;
- prestatorul se obliga sa acorde sprijin avocatilor desemnati, prin aportul altor avocati,
daca situatia o impune;
- prestatorul raspunde in exclusivitate de pregatirea profesionala a avocatilor;
- prestatorul va furniza serviciile de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in fata
instantelor judecatoresti si va intreprinde masurile necesare in vederea eficientizarii
activitatii Companiei Nationale « Posta Romana » S.A., conform solicitarilor primite din
partea noului Consiliu de Administratie si noului Director General.
CAPITOLUL 3
SPECIFICATII TEHNICE
Ofertantii trebuie sa demonstreze ca au o experienta juridica relevanta, de inalta
specializare in cunoasterea dreptului anglo-saxon, in negocierea contractelor de finanțare
incheiate cu institutii financiare internationale. (se va face dovada negocierii unui numar de
minim 3 contracte similare) precum si a reprezentarii in instantele/curtea de arbitraj de la
Londra (minim 2 dosare ).
Prestatorul va asista Compania Nationala « Posta Romana » S.A. in urmatoarele activitati:
(f) redactarea şi furnizarea către Achizitor a unor opinii juridice, sub orice formă (rapoarte
de analiză, note, informări etc.), sau acordarea oricăror alte consultaţii cu caracter
juridic cu privire la problematica dezbatuta in cadrul sedintelor comisiei de negociere a
contractului ce urmează a se cu Bamca Europeana pentru Reconstructie și Dezvoltare
(denumita în cele ce urmează BERD);
(g)redactarea unor propuneri/obiectii
cu caracter juridic destinate a fi utilizate în
negocierile dintre CNPR si BERD;
(h)participarea în calitate de consultant la întâlnirile dintre comisiile de negociere ale
C.N.”Posta Romana. S.A. si BERD;
(i) participarea în calitate de consultant al proiectului „Finatare BERD” la activitatea
organelor deliberative ale Companiei pentru lamurirea orcarui aspect de natura juridica
rezultat din sau în legătura cu proiectul de contract BERD;
(j) asigurarea asistenţei şi reprezentării juridice a Achizitorului în faţa instantelor
judecatoresti/curtilor de arbitraj international, privitor la orice aspecte legate de
derularea proiectului “Finatare BERD.
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CAPITOLUL 4
PREŢUL ŞI MODUL DE PLATĂ
Preţurile din ofertă vor fi sub forma tarifelor pe oră/avocat exprimate în euro fără TVA si
echivalent in lei
În formularul de ofertă va fi comunicat:
Preţul în euro pe oră/avocat, fără T.V.A
Se va avea în vedere că CN Poşta Română SA nu agreează plata în avans.
Emiterea facturii corespunzatoare serviciilor prestate se va face în ultima zi lucrătoare a lunii în
curs pentru fiecare luna calendaristica şi va fi obligatoriu insotita de fişa de timp, care va
consemna timpul efectiv afectat îndeplinirii fiecărei activităţi desfășurate de avocaţii desemnati.
Plata se va efectua prin ordin de plată, în lei la cursul BNR din ziua facturării, în baza facturii şi a
fisei de timp, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii de catre Compania Nationala «
Posta Romana » S.A.
CAPITOLUL 5
SANCŢIUNI PENTRU NEEXCUTAREA LA TIMP ŞI ÎN
BUNE CONDIŢII A CONTRACTULUI
Partea care nu a efectuat sau efectuează cu întârziere obligaţiile pe care şi le asumă prin
contract, datorează celeilalte părţi penalităţi.
Penalizările calculate şi percepute vor fi de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere aplicate la
suma fără TVA rămasă neachitată, până la achitarea integrală a acesteia, fără vreo formalitate
prealabilă de punere în întârziere.
TIMPUL SI MODALITATE DE PRESTARE
Serviciile vor fi prestate de catre avocatii desemnati, la solicitarea reprezentantilor Companiei
Nationale « Posta Romana » S.A., pe o perioada de cel mult 2 luni, in limita valorii totale a
contractului, respectiv 32.000 Euro.
CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului este: “Preţul cel mai scăzut al ofertei”.

Intocmit
Consilier Juridic
Dragos Mihaita TURNEANU
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