
  
 

  

                        Aprobat, 
DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE                               Director executiv  adjunct 
COMPARTIMENTUL REGISTRATURĂ ȘI  
MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI                                      Kiss Timea Gabriella                 
Nr. ________/_________2022  

                                                                                                                 
 
 

Necesități minim obligatorii 
pentru achiziția publică a serviciilor poștale și post mesager 2022 

Cod CPV: 64110000-0 - servicii poștale și post mesager 

 

 I. GENERALITĂŢI: 
Necesitățile minime constituie parte integrantă din documentaţia pentru 

elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se 
elaborează de către fiecare ofertant propunerea. 

 
 II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE:  

Pentru buna desfăsurare a corespondenței documentelor Consiliului Județean 
Harghita, în condiții optime și sigure către toți destinatarii, serviciul constând în 
preluarea, prelucrarea și livrarea trimiterilor corespondențelor interne și internaționale 
adresate și neadresate.  

 
 III. CERINTE: Prin aceste servicii dorim să asigurăm o bună circulație a documentelor în 
vederea rezolvării problemelor CJH și a locuitorilor acestui județ în cel mai scurt timp 
posibil. Din această cauză cerințele noastre sunt următoarele:  
                 1. Oferta de preț să fie valabilă până la 31.12.2022 
                 2. Serviciile să fie valabile pentru toate destinațiile din țară și străinătate 
                 3. Să cuprindă servicii atât pentru plicuri , colete cât și pentru toate serviciile 
conexe   
                 4. Ofertă de preț pentru corespondență simplă în țară și străinătate 
                 5. Ofertă de preț pentru corespondență recomandată în țară și străinătate 
                 6. Ofertă de preț pentru corespondență cu confirmare de primire și cu conținut 
declarat în țară și străinătate 
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                 7. Ofertă de preț pentru corespondență cu confirmare de primire în țară și 
străinătate 
                 8. Ofertă de preț pentru servicii suplimentare sau conexe 
                  9. Ofertă de preț pentru servicii de trimiteri neadresate, publicații 
                10. Informare detailată referitoare la aria geografică de acoperire DIRECTĂ.  
                11. Termenele de predare a corespondenței  
 
 IV. VALOAREA ESTIMATĂ 
  Valoarea estimată a achiziției este de 50.000,00 lei fără TVA 
 
 V. REDACTAREA OFERTEI 

- Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă 
- Oferta se va redacta în limba română 
- Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la data limită de depunere 
-  
VI. CRITERII DE ADJUDECARE 
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care 
va avea prețul cel mai scăzut . 

 
 
 
 
 
                                                                                               Întocmit ,         
        Drócsa Katalin 
 
 
 
 
 
Miercurea Ciuc, la 08.04.2022 
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