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iN lrnNlIA oPERAToRTLoR ECoNoMICI INTERESATI

Referitor la achizi{ia publici avdnd ca obiect "Servicii poftale qi de curierat", iniliatd prin
publicarea unei invitalii pe site-ul Primdriei Municipiului Slobozia.

Urmare a solicitdri de clarificdri primite din partea unui potenfial ofertant, inregistratd de

autoritatea contractanta cu nr. 37183103,03.2022, vd comunicdm rdspunsul la solicitarea de

clarificdri cu privire la conlinutul draftului de contract :

intrebare:

l.Raspunderea ofertantului (furnizor de servicii postale) pentru neindeplinirea sau

indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contractul de furnizare de

servicii postale este o raspundere de tip special ale carei limite sunt prevazute in mod
exples si liruitativ de legislatia speciala. In conformitate cu prevederile art.42 alin.2
din OUG nr.1312013 dobanda legala penalizatoare este singura dobanda aplicabila
pentru neindeplinirea obligatiilor privind serviciile postale si aceasta dobanda se

aplica doar sumelor datorate de operatorul postal cu titlu de despagubiri in cazul
pierderii, furtului sau distrugerii totale sau partiale a trimiterilor postale. In aceste

conditii, instituirea, pe de o parte, a unei dobanzi penalizatoare mai mari decat

dobanda legala si, pe de alta parte, aplicarea acestei dobanzi penalizatoare la alta
valoare de despagubire decat cea aferenta pierderii, furtului sau distrugerii unei
trimiteri postale, rcprezinta abateri de la legalitate ce impun masuri corective.
Raspunderea operatorului postal :

Operatorul postal raspunde pentru paguba pricinuitd in cazul pierderil totale sau

parliale sau al deteriordrii trimiterii poEtale, daci aceste imprejurdri au survenit intre
momentul depunerii trimiterii la punctul de acces qi momentul preddrii la destinatar.
(2) Pentru serviciile poqtale avdnd ca obiect trimiteri poEtale interne, expeditorul are

dreptul la o despdgubire al cdrui cuantum se stabileqte dupd cum urmeazd;

a)incaz de pierdere, furt sau distrugere total6, rdspunde:

L cu intreaga valoare declaratd, pentru o trimitere poqtala care face obiectul unui
serviciu de trimitere cu valoare declaratd, incluslv dacd respectiva trimitere poqtal[
face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;
2. cu suma reprezentdnd de (cinci) 5 ori tariful serviciulul, pentru trimiterile poqtale

care nu fac obiectul unui servlciu de trimitere cu valoare declaratd;
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b) in caz de pierdere partialS distrugere par\iald sau deteriorare, raspunde:
L cu valoarea declaratd pentru partea lipsd, distrusl sau deterioratd ori cu cota-parte
corespunzdtoare greutdfii lipsd din valoarea declaratd pentru trimiterile poqtale care

fac obiectul unul serviciu de trimitere cu valoare declaratd;
2. cu suma reprezent6nd de (cinci) 5 ori tariful serviciulul, in caz de pierdere partiald
distrugere partiald sau deterio are a trimiterilor poEtale care nu fac obiectul unui
serviciu de trimitere cu valoare declaratd;

c) Pentru trimiterile interne care fac obiectul serviciului Express - predate cu

intarziere se inapolaza expeditorilor 0,5o/o din tarifele incasate la colectare/preluare
pentru fiecare 12 ore de intarziere, insa despagubirea nu poate depasi valoarea
tarifului incasat.

d) in cazul unel trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, rdspunde cu

intreaga valoare a rambursului pentru situalia in care nu a restituit expeditorului
intreaga valoare a acestuia sau cu diferenla corespunzdtoare pdnd la valoarea
integrald a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat parlial de la destinatar

Avand in vedere prevederile OUG nr.13l20l3 privind serviciile postale propunem

- eliminarea pct.ii) de la art.1J2, art.7.13,7.14, aft.9.4, pct.(g) de la art.2l.2 si

eliminarea afi.2I.3 din modelul de contract.

- Modificarea arl.9.l si 9.2 de la Cap. Sanctiuni pentru neindeplinirea
culpabila a obligatiilor, dupa cum urmeaza:
9.1 In cazul in care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reugeqte sd-gi execute
obligafiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din
prelul contractului, ca penalitdli, o sumd calculatd potrivit Ordonantei de Urgenta
a Guvernului nr. 13l20l3 privind serviciile postale, cu modificarile si

completarile asa cum a fost aprobata prin Legea nr, 18712013. Prestatorul nu va
raspunde pentru eventualele daune indirecte ale Achizitorului.
9,2 In cazul in care achizitorul din vina sa exclusivd nu onoreazd facturile in
termenul prevdzul de lege (ar1.8.3), atunci prestatorul are dreptul de a solicita
penalitali stabilite conform arl.20 din Legea m.7212013 privind mdsurile pentru
combaterea intdrzierii in executarea obligafiilor de platd a unor sume de bani
rezultdnd din contracte intre profesioniqti qi intre acegtia qi autoritdfi contractante.

- Solicitam completarea cap.9 cu urmatorul art.:
Daca Achizitorul nu onoteaza facturile in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la
expirarea termenului prevazut la pct. 8.3 si fara a prejudicia dreptul Prestatorului
de a apela la prevederile clauzei 9.2, Achizitorul are dreptul de a sista prestarea

serviciilor. Imediat ce Achizitorul onoreaza facturile, Prestatorul va relua
prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului.

- Solicitam modificarea afi.I0.7 dupa cum urrneaza:
10,7 Atunci cand natura bunului care face obiectul unei trimiteri postale cere ca el

sa fie ambalat, prestatorul va proteja acest bun conform standardelor si normelor
tehnice in vigoare. Pe durata operatiunilor de preluare, prelucrare, treansport si
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livrare la destinatari, prestatorul raspunde pentru pierderea totala sau partiala a

bunului, conform OUG 13/2013 privind serviciile postale.

- Propunem modificarea art.2l.1 (a) astfel: Nerespectarea de catre prestator,

din culpa sa exclusiva, a obligatiilor asumate prin prezentul Contract da dreptul

Achizitorului de a rczilia contractul si de aplica penalitati conform prevederilor

OUG 13/2013 privind serviciile postale.
- Modificarcaart.l3,l.

Raspuns:
Se menline art.7.13 qi art 7.14 din contractul cadru, motivat de faptul cd

rdspunderea pentru serviciile poqtale incluse in sfera serviciului pe care fumizorul
de serviciu are obligafia sd le presteze se stabilesc, cu respectarea prevederilor

Ordonan{ei de Urgen{d nr. 1312013, prin clauzele contractului - cadru, acestea

fiind stabilite de autoritatea contractantb.
- Arl,9.4 pct.(g)- nu existd
- Art.2l.2 respectiv art.zl3 ne rezervdm dreptul intocmai pentru a fi siguri ca

serviciile furnizate sd fie executate in condi{iile prevdzute de dispoziliile legale.

Referitor la modilicarea art. 9.1 $ 9.2
Este prevdnrt la art. 8.3 ..Achizitorul are ob ligalia de a efectua plata cdtre

prestator tn termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de

cdtre achizitor, conform Legii nr. 72/2013... " acestea se mentin a$a cum este

stipulat in contractul cadru.

Referitor la modi/icarea art.10,7
Se menfine, ne rezerv[m dreptul pentru ca derularea serviciilor prestate sd fie
conform standardelor qi normelor tehnice in vigoare.

Referitor la modi/icares srt,2LI
Se menline aga cum este stipulat in contractul - cadru.

PRIMARO
Dra SOARE
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