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În atenția potențialilor ofertanți la achiziția de servicii poștale de 
corespondență pentru anul 2019 (cod CPV: 64110000-0) – anunț de 

publicitate nr. ADV1055908 
 
 
  
 
Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că volumul trimiterilor poștale prezentat la 

pct. 2 din Solicitarea de oferte reprezintă volumul anual estimat și nu volumul mediu lunar 
astfel cum a fost precizat în mod eronat.  

În consecință ofertanții participanți la procedura de achiziției vor avea în vedere volumul 

anual estimat al trimiterilor poștale pentru anul 2019, astfel: 

- trimiteri poştale naţionale cu confirmare de primire – 15.800 din care, funcție de 
greutate: 

- 0 – pânǎ la 20 grame, 14.071 trimiteri; 
- peste 20 – pânǎ la 50 grame, 1038 trimiteri; 
- peste 50 - pânǎ la 100 grame, 353 trimiteri; 
- peste 100 – pânǎ la 250 grame, 214 trimiteri; 
- peste 250 – pânǎ la 500 grame, 90 trimiteri; 
- peste 500 – pânǎ la 1000 grame, 27 trimiteri; 
- peste 1000 – pânǎ la 2000 grame, 7 trimiteri. 
 

- trimiteri poştale naţionale expres (corespondențǎ rapidǎ) – 136 din care, funcție de 
greutate:  

- 0 – pânǎ la 100 grame, 98 trimiteri; 
- peste 100 – pânǎ la 500 grame, 20 trimiteri; 

 - peste 500 – pânǎ la 1000 grame, 18 trimiteri; 
 

- trimiteri poștale internaţionale Intracomunitare cu confirmare de primire – 3.250 din 
care, funcție de greutate: 
  - 0 – pânǎ la 20 grame, 1984 trimiteri; 
  - peste 20 – pânǎ la 50 grame, 688 trimiteri; 
  - peste 50 – pânǎ la 100 grame, 300 trimiteri. 

- peste 100 – pânǎ la 250 grame, 170 trimiteri; 
- peste 250 – pânǎ la 500 grame, 89 trimiteri; 
- peste 500 – pânǎ la 1000 grame, 12 trimiteri; 
- peste 1000 – pânǎ la 2000 grame, 7 trimiteri. 
 

      - trimiteri poştale internaţionale către Restul lumii cu confirmare de primire – 8 din care, 
funcție de greutate: 
  - 0 – pânǎ la 20 grame, 2 trimiteri; 
  - peste 20 – pânǎ la 50 grame, 1 trimiteri;  
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  - peste 50 – pânǎ la 100 grame, 1 trimiteri. 
- peste 100 – pânǎ la 250 grame, 1 trimiteri; 
- peste 250 – pânǎ la 500 grame, 1 trimiteri; 
- peste 500 – pânǎ la 1000 grame, 1 trimiteri; 
- peste 1000 – pânǎ la 2000 grame, 1 trimiteri. 

 
  De asemenea, precizăm că în vederea departajării ofertelor valoarea totală a ofertelor va 
fi calculată având în vedere cantitățile estimate anual, pentru fiecare tip de trimitere, pe treaptă 
de greutate, conform celor menționate mai sus.  
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