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PROPUNERE DE CONTRACT PRESTĂRI SERVICII POSTALE 

nr.   ____________din data de________ 

  - Lot 1 - 
 
PĂRŢI: 

 

A) MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridica de drept public, legal reprezentat prin  

Dl. Primar DECEBAL FĂGĂDĂU, cu sediul in Constanta, bd. Tomis nr.51, in calitate de 

BENEFICIAR,  

   Si 

B) _________________________, cu sediul in ________________, avand statut juridic de 

companie nationala,tel.____________, fax. _____________, Cont ___________________ 

deschis la _____________ avand Cod de inregistrare Fiscala ____________, inregistrata la 

Registrul Comertului __________ si reprezentată legal prin domnul ____________ - Director 

General, în calitate de PRESTATOR,  

 

 

  Având în vedere prevederile dispozitiei Primarului Municpiului Constanta nr. 

290/31.01.2017 pentru aprobarea Normelor Procedurale Interne pentru achizitia prin 

procedura simplificată proprie a serviciilor sociale si a serviciilor specifice din categoria 

celor incluse în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, având valoarea estimată mai mare 

decât pragul stabilit la art. 7 alin. (5) si mai mica/egala decat/cu pragul stabilit la art. 7 

alin. (1) din Legea nr. 98/2016, prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

prevederile H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu 

modificările și completările ulterioare și în temeiul referatului  nr.________________,  

s-a încheiat prezentul contract: 

 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1 – Prezentul contract are ca obiect prestarea serviciilor poştale in conformitate cu prevederile 

caietului de sarcini, si a Propunerii Tehnice. 

1.2 – Prestatorul se obliga sa asigure trimiterea eficienta si la timp a corespondentei (plicuri cu 

documente), simpla sau cu confirmare de primire, atat in localitate, judet, tara, cat si in strainatate, 

in siguranta si cu pastrarea confidentialitatii. 

 

2. PREŢUL  ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ  

2.1 Pretul total al contractului este stabilit in functie de necesitati si de fondurile bugetare ce vor 

putea fi alocate, dar nu mai mult de suma de ____________ RON fara TVA, pentru un an de zile. 

2.2  Tarifele sunt prevazute in oferta financiara, anexa la prezentul contract.   

2.3 Facturile vor fi emise lunar si vor fi decontate in maxim 15 zile de la inregistrarea lor la sediul 

beneficiarului si acceptate la plata de Beneficiar, pe baza unei situatii centralizatoare pentru 

perioada facturata, in functie de alocatiile bugetare aprobate.   
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2.4 Pentru serviciile prestate platile sunt datorate de beneficiar prestatorului conform tarifelor din 

oferta financiara, anexa la contract. Pe intreaga durata a contractului pretul ramane ferm. 

 

3.  DURATA CONTRACTULUI 
3.1 – Durata prezentului contract este de 12 luni, începând cu data de________.  

 

4. CANTITATI PREVIZIONATE PENTRU PREZENTUL CONTRACT SUBSECVENT 

ACORDULUI CADRU: 

4.1. Cantitatile minime estimate, privind serviciile de corespondenta sunt cele prevazute in caietul 

de sarcini, anexa la prezentul contract. Cantitatile pot fi mai mari sau mai mici, in functie de 

necesitati, in limita fondurilor bugetare alocate. 

 

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI  

5.1 Documentele prezentului contract sunt: 

a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea 

ofertelor ce privesc aspecte tehnice si financiare; 

b) Oferta tehnica si oferta financiara, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare; 

c) Garantia de buna executie; 

d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (dacă este cazul); 

e) contractele încheiate cu subcontractantii (dacă este cazul); 

f) acordul de asociere (dacă este cazul). 

 

   OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

6. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI 
6.1 Prestatorul se obligă să presteze serviciile poştale in conditiile prezentului contract. 

6.2 Prestatorul se obligă să asigure si sa presteze serviciile in conformitate cu prevederile din 

caietul de sarcini si propunerea tehnica, anexa la prezentul contract. 

6.3  Prestatorul se va prezenta la sediul Primariei Municipiului Constanta – Serviciul Registratura, 

Management documente, Dispecerat in vedere primirii/ridicarii si inregistrarii transmiterilor 

postale in zilele si la orele stabilite, si anume de luni pana vineri, inclusiv,  intre orele 08:00 si 

16:00; 

6.4 Prestatorul se obliga sa asigure distribuirea transmiterilor postale atat in localitate(la orice 

adresa de pe raza municipiului Constanta), tara (in orice localitate din tara), in strainatate (la orice 

destinatie), in termenele maxime specificate si asumate in oferta; 

6.5 Prestatorul se obliga sa asigure servicii postale de acoperire la nivel national (municipii, orase, 

sate, comune etc.) si sa aiba capacitatea de acoperire a intregului teritoriu national, respectiv 

livrarea trimiterilor la orice adresa postala de pe teritoriul national. 

6.6 In cazul trimiterilor cu confirmare de  primire, prestatorul trebuie sa asigure incercarea de 

livrare a corespondentei de minim doua ori in termen de maxim 10 zile (in cazul in care 

destinatarul nu este gasit la destinatie); daca nici dupa ultima incercare de livrare destinatarul nu 

este gasit, plicul continand corespondenta se va returna gratuit la sediul autoritatii contractante, 

avand inscris pe plic motivul returului. Pe perioada celor 10 zile trimiterile trebuie sa stea la 

dispozitia destinatarului la un punct de lucru (primire/distribuire a corespondentei) al prestatorului 

situat la maxim 20 km fata de adresa de destinatie (raza de servire a municipiilor, localitatilor 

urbane de rangul II si III conform LEGII nr.351din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi); 

6.7 Prestatorul se obliga sa asigure distribuirea corespondentei in regim simplu sau cu confirmare 
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de primire, dupa cum va solicita autoritatea contractanta.  

6.8 Prestatorul se obliga cu privire la corespondenta primita retur – sa faca dovada trimiterii catre 

destinatar in localitatea de destinatie (ştampila cu data, motivul returului, numele/prenumele 

agentului postal, semnatura). 

6.9 Prestatorul se obliga sa ofere posibilitatea urmaririi on-line a trimiterilor postale. 

6.10 Prestatorul se obliga sa ofere in format electronic (xls sau csv) datele privind situatia 

trimiterilor (exemplu: cod plic, destinatar, adresa, data comenzii de trimitere, data livrarii, numar 

borderou, data borderou, data confirmarii de primire/data returului, motiv nelivrare corespondenta 

etc) pentru trimiterile cu confirmare de primire. 

6.11 In cazul pierderii unei expeditii dupa ce aceasta a fost predata spre livrare, prestatorul va 

instiinta autoritatea contractanta in cel mai scurt timp. In acest caz, in cazul scrisorilor cu 

confirmare de primire, prestatorul se obliga la plata unei despagubiri conform prevederilor legale 

in vigoare (art. 41, art. 42, art 43 din  OG 13/2013, privind serviciile postale, aprobata, cu 

modificari si completari, prin Legea  187/2013, cu modificarile si completarile ulterioare). 

6.12  Prestatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la destinatar. 

6.12 Serviciul efectuat de catre prestator va include preluarea zilnica de la sediul beneficiarului a 

corespondentei, dupa un program care va fi stabilit de comun acord cu beneficiarul. Acest 

serviciu va fi asigurat pe toata perioada de derulare a contractului, in fiecare zi lucratoare, 

indiferent de numarul de trimiteri, si va include:  

- o singura preluare/zi de la un singur sediu al beneficiarului (sediul central al institutiei de pe bd. 

Tomis nr. 51); 

- livrarea catre beneficiar a confirmarilor de primire precum si a eventualelor trimiteri retur ale 

acestuia la sediul institutiei (bd. Tomis nr. 51). 

   In cazul aparitiei nevoii de a efectua expedieri dupa ce a avut loc preluarea zilnica, beneficiarul 

va prezenta eventualele noi expedieri la punctul de preluare indicat de prestator, cu respectarea 

orarului de lucru. 

6.13. Termenele de livrare maxime, asumate de prestator, nu trebuie sa depaseasca: 

a) 48 ore (2 zile) pentru livrarea efectiva la destinatar a trimiterii postale corespondenta simpla 

sau cu confirmare de primire, in municipiul Constanta si in judetul Constanta; 

b) 144 ore (6 zile) pentru livrarea efectiva la destinatar a trimiterilor postale tip corespondenta cu 

confirmare de primire, in orice localitate din tara;  

c) 96 ore (4 zile) pentru livrarea efectiva la destinatar a trimiterilor postale tip corespondenta 

internationala ( EUROPA); 

d) 144 ore ( 6 zile) pentru livrarea efectiva la destinatar a trimiterilor postale tip corespondenta 

internationala ( restul lumii);   

e) 144 ore (6 zile) pentru returnarea catre expeditor (autoritatea contractanta) a confirmarilor de 

primire fizice din tara (pe suport hartie) semnate olograf de catre destinatarul trimiterii postale.  

6.14. Prestatorul va returna imediat expeditorului trimiterea poştală care are menţionate numele 

sau denumirea şi adresa expeditorului şi care nu a putut fi predată destinatarului din una din 

următoarele cauze: 

a) adresa destinatarului nu este specificată pe trimiterea poştală, nu există sau la acea adresă nu 

există nici o construcţie sau recipient la care trimiterea poştală să poată fi livrată; 

b) destinatarul trimiterii poştale înregistrate sau persoana autorizată să primească trimiterea 

poştală nu au fost găsite la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit 

de personal a expirat; 

c) destinatarul trimiterii poştale înregistrate sau persoana autorizată să preia trimiterea poştală au 

refuzat primirea; 

6.15. Trimiterile poştale de corespondenţă care nu pot fi livrate la destinatar din motivele 
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prevăzute mai sus vor fi  returnate expeditorului fără plata unui tarif suplimentar. 

6.16. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica. 

6.17. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu 

comenzile emise. Totodata este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de 

prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului. 

7. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

7.1  Primaria Municipiului Constanta in calitate de Beneficiar va transmite in baza unui borderou 

comanda ferma (fax sau mail) a serviciilor ce urmeaza a fi prestate de catre prestator. 

7.2  Sa achite contravaloarea serviciilor prestate. 

7.3  Toate expediţiile să aibă adresa clară, persoana de contact, să specifice condiţiile în care va fi 

efectuat transportul, astfel încât acestea să fie făcute în condiţii de maximă siguranţă. 

7.4 In cazul unei acţiuni cu volum mare de expediţii să anunţe prestatorul din timp pentru ca 

operaţiunile de expediere sa fie efectuate în condiţii optime. 

7.5 Beneficiarul 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. 

 

8. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR  
8.1 In cazul in care din vina exclusiva prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile 

asumate prin contract, depasind termenul asumat, beneficiarul  are dreptul de a deduce din pretul 

contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,03% din valoarea prestatiei neefectuate, pentru 

fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. 

8.2  In cazul in care beneficiarul  nu onoreaza facturile in termen de 28 zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu 

0,03% pe zi de intarziere din plata neefectuata, incepand cu prima zi de intarziere. 

 

9. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI 
9.1 Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea serviciului contractat, care se 

va realiza prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale. 

Înainte de semnarea contractului, prestatorul este obligat să facă dovada deschiderii 

contului de garanție la unitatea trezoreriei statului în cadrul organului fiscal competent, în care se 

va vira inițial 0,5% din valoarea comenzii. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în 

favoarea executantului. 

9.2 În toate cazurile, restituirea garanției se va face ca urmare a solicitării scrise a prestatorului. 

9.3 Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de achiziție publică. 

9.4 Garanția de bună execuție se va constitui astfel: 

a. Conform art. 40, alin. 1 din HG 395/2016 „Prin virament bancar sau printr-un 

instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancare sau de o societate de 

asigurări, care devine anexă la contract, prevederile art. 36, alin. (3-5) se aplică în mod 

corespunzător”. 

Sau 

b. se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale, cu 

respectarea prevederilor art. 40, alin (3). În acest caz, prestatorul are obligația de a deschide 

contul la dispoziția beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 

competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se va depune de către contractant în 

contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, 
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fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, beneficiarul urmează să 

alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite 

contractantului pana la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contract și 

va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. 

c. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând 

pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciul creat, în cazul în care prestatorul nu 

își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții 

asupra garanției de bună execuție, beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât 

prestatorului cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu sunt 

respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună 

execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la 

restul rămas de executat, conform art. 41 din HG 395/2016. 

9.5 Beneficiarul va restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de 

către prestator a obligațiilor asumate prin prezentul contract, dacă nu a ridicat până la acea dată 

pretenții asupra ei. 

 

10. RECEPTIE SI VERIFICARI  

10.1 Recepția cantitativă și calitativă a serviciului se va face pe baza proceselor verbale de 

recepție lunare, la care se va anexa centralizatorul cu evidențierea tuturor operațiunilor efectuate. 

10.2 Beneficiarul 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. 

10.3  Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. 

Beneficiarul  are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai, 

imputerniciti pentru acest scop. 

 

12. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE  
12.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil, adica 

de la incheierea contractului de servicii subsecvent acordului cadru si respectiv de la primirea 

comenzilor emise de beneficiar. 

12.2 In cazul in care, din orice motive de intarziere ce nu se datoreaza prestatorului sau alte 

circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea prevederilor 

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. 

12.3 In afara cazului in care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, 

orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penalitati 

prestatorului. 

 

13. INCETAREA CONTRACTULUI 

13.1  Contractul încetează în următoarele situații : 

 - prin acordul părților; 

 - la expirarea termenului pentru care a fost încheiat, dacă acesta nu se va prelungi; 

 - în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a prestatorului; 

 - în caz de forță majoră; 

 

14. REZILIEREA CONTRACTULUI 

14.1. Prezenta clauză constituie pact comisoriu în situația nerespectării de către părți a obligațiilor 

prevăzute in prezentul contract și rezilierea lui se face de plin drept, fără somație, punere în 
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întârziere sau intervenția instanței de judecată. 

14.2. Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

îndeplinită până la data rezilierii contractului. 

14.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă 

dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune interese. În 

situația în care ofertantul își asumă prin ofertă, îndeplinirea factorilor de evaluare solicitați, 

aceasta devine obligație contractuală, iar neîndeplinirea sa conduce la rezilierea contractului. 

14.4. Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în care acesta nu 

ar fi trebuit atribuit prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care 

rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de 

Justiție a Uniunii Europene. 

14.5. Beneficiarul  are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în care pentru 

modificarea contractului este necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

14.6. Beneficiarul  are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract, în cazul în care 

prestatorul se află la momentul atribuirii contractului, în una din situațiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii 98/2016. 

14.7. În cazul denunțării unilaterale a contractului de către beneficiar, prestatorul are dreptul de a 

pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pana la data denunțării 

unilaterale a acestuia. 

 

15. CESIUNEA  
15.1 Prestatorului ii este interzisa cedarea in tot sau in parte a creantelor nascute din prezentul 

contract. 

15.2 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din prezentul contract, obligatiile nascute 

ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial. 

 

16. FORTA MAJORA 
16.1  Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 

16.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. 

16.3 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. 

16.4  Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti 

imediat si in od complet producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in 

vederea limitarii consrcintelor. 

16.5  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 pe deplin drept a prezentului 

contract fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.  

 

17. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 
16.1 Orice litigiu intervenit între părți, în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea prevederilor 

contractuale, se va rezolva pe cât posibil pe cale amiabilă, în caz contrar litigiul va fi deferit 

instanțelor judecătorești competente. 

 

18. COMUNICĂRI 

18.1 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 

primirii. 

18.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în 
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scris a primirii comunicării. 

 

 

 

 

19.DISPOZIȚII FINALE 

19.1. Forța majoră apară de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca în termen de 15 zile 

de la producerea evenimentului sa înștiințeze, în scris, cealaltă parte despre aceasta și despre 

consecințele care apar în executarea prezentului contract. 

19.2 Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la contract din Noul 

Cod civil, precum și cu caietul de sarcini. 

19.3 Prevederile prezentului contract vor fi guvernate de legile în vigoare din România. 

19.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

și/sau completarea prezentului contract prin acte adiționale, care vor face parte integrantă din 

contract. 

19.5 Prestatorul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în facturi și se 

obligă să restituie sumele încasate necuvenit și foloasele realizate aferente acestor sume, 

stabilite ca atare în urma controalelor organelor abilitate (C.F.I.,C.F.P., Curtea de Conturi, etc.) 

Prestatorul va prezenta organelor abilitate mai sus menționate, orice documente sau acte 

solicitate. 
19.6  Prezentul contract intră în vigoare de la data de ______, cu condiția înregistrării și 
semnării acestuia de către ambele părți. 
 

Prezentul contract, a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă, azi___________. 

 

BENEFICIAR                                                                                                           PRESTATOR 

 


