Reorganizare, administrare, lichidare

SIERRA QUADRANT S.P.R.L.
MEMBRU AL UNIUNII NATIONALE A PRACTICIENILOR IN INSOLVENTA DIN ROMANIA

ANUNT SELECTIE SERVICII ARHIVARE

Prin prezenta SIERRA QUADRANT S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar
al AXIAL MUSIC SRL( societate in faliment) dosar1434/110/2018, aflat pe rolul Tribunal
Bacău, CUI 15504316,Sediul social în Bacau, str. Cornisa Bistritei, nr. 12, Sc. B, Ap. 29, jud.
Bacau, Număr de ordine în registrul comerţului J04/647/2003, anunta organizarea unei selectii
de oferte pentru achizitionarea serviciilor de prelucrare si depozitare a fondului arhivistic al
falitei.
Organizarea selectiei de oferte pentru achizitionarea serviciilor de prelucrare (verificare,
selecţionare, inventariere, legare) si depozitare pentru reorganizarea fondului arhivistic al
societătii AXIAL MUSIC SRL – în lichidare, se va efectua în conformitate cu Legea
Arhivelor Nationale nr.16/1996, modificată si completată prin Legea nr.138/2013,
Instructiunile privind activitatea de arhivă la creatorii si detinătorii de documente, aprobate de
conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr.217/1996, Legea nr.82/1991 – legea
contabilitătii, Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile emis de Ministerul
Economiei si Finantelor, precum si cu respectarea prevederilor art. 118 lit. f) din Statutul
privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, avand ca date
extreme anul 2003 si 2018, pentru un volum aproximativ de 10 ml.
Aducem la cunostinta persoanelor interesate faptul ca arhiva se va plati din fondul de lichidare
UNPIR, dupa cum urmeaza: Standardul de cost pentru decontarea operaţiunilor de
verificare, selecţionare, inventariere, legare si depozitare trebuie sa respecte prevederile
art. 118 lit. f) din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în
insolvență.
I.

Depunerea si selectarea ofertelor.

Lucrarea de prelucrare si depozitare a fondului arhivistic poate fi efectuata numai de
persoanele juridice care au calitate de prestator al serviciilor arhivistice.
Persoanele juridice care au calitate de prestator al serviciilor care fac obiectul procedurii pot
depune oferta până la data de 20.03.2020, la sediul lichidatorului din Bacău, str. Alexandru cel
Bun, nr. 11A, jud. Bacău, în plic închis, ne/sigilat, cu mentiunea ”Ofertă servicii arhivare
AXIAL MUSIC SRL”, continând:
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1. Documentele de calificare – se depun în plic închis, nesigilat;
2. Oferta tehnică - se depune în plic închis, nesigilat, care va contine termenul de executie a
lucrarii .
3. Oferta financiara - se depune în plic separat, închis si sigilat; pretul in lei(fara TVA) –
trebuie sa respecte prevederile art. 118 lit. f) din din Statutul privind organizarea și
exercitarea profesiei de practician în insolvență.
La selectarea ofertei se va avea in vedere urmatoarea procedura:
-fiecare criteriu va fi punctat cu 0-100 de puncte, iar suma lor va reprezenta punctajul final pe
baza careia se va selecta firma care va efectua lucrarea, respectiv firma cu punctajul maxim.
Valoarea finala a ofertei = Oferta tehnica*0.20 + Oferta financiara de selectionare*0.30 +
Oferta financiara de depozitare/pastrare*0.50
Oferta tehnica va trebui sa aiba in vedere:
• Echipa de lucru (nr.salariati afectati lucrarii, mijloace de transport a documentelor,
modul de depozitare, selectionare si arhivare, conditii, locatii, etc)-30 p;
• Experienta anterioara in domeniul serviciilor de selectionare, depozitare si arhivare, si
in special pentru firmele in faliment – 30p;
• Dotarea tehnica si logistica propusa la efectuarea lucrarii de selectionare, depozitare si
arhivare – 10p;
• Timpul de prelucrare si selectionare a arhivei din locatia existenta-30p.
Maxim punctaj-100p
Oferta financiara se va calcula :
Pretul cel mai mic/pretul ofertat*100, in care pretul cel mai mic ofertat (lei/ml arhiva prelucrata)
este cotat cu 100 p.
Pretul cel mai mic = 100 puncte.
Oferta financiara de pastrare/depozitare arhiva/an se va calcula:
Pretul cel mai mic/pretul ofertat*100, in care pretul cel mai mic ofertat(lei/ml /an arhiva
depozitata) este cotat cu 100p.
Pretul cel mai mic = 100 puncte.
II. Alte precizari.
Se vor lua in calcul doar ofertele primite in perioada de ofertare, respectiv de la data aparitiei
anuntului si pana la termenul mentionat mai jos.
Achitarea serviciilor de prelucrare si depozitare se va face din fondul de lichidare al UNPIR,
conform legislatiei in vigoare, intrucat societatea nu dispune de resurse financiare.
La finalul lucrarii ofertantul va prelucra si arhiva curenta, respectiv documentele emise in
dosarul procedurii de catre lichidator (~1 ml) fara costuri suplimentare.
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Pentru arhiva cu termen de pastrare permanent in calculul ofertei finale va fi acceptat termenul
de 50 ani.
Invitam pe cei interesati sa depuna/trimita ofertele la numarul de fax sau pe mail.
Informatii suplimentare pot fi solicitate prin e-mail office.sprl@sierraquadrant.ro şi la
tel.0234/510.676.
Lichidator Judiciar
SIERRA QUADRANT S.P.R.L. –
Asociat Coordonator Florin Dragomir
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