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FAST INSOLV I.P.U.R.L., cu sediul în București, Sector 3, str. Cultul Patriei nr. 38bis, et.1, 
ap.2, având nr. de înregistrare în Registrul UNPIR RFO II-0734 reprezentată de asociat-
coordonator Iancu Bogdan, în calitate de ADMINISTRATOR JUDICIAR al debitoarei 
TEONAC TURISM S.R.L. cu sediul social în București, Sector 2, str. Comarnic, nr. 23, 
înmatriculată sub nr. J40/6787/2002, având CUI 14783930, desemnat prin Încheierea de 
şedinţă din data de 09.06.2020 de către Tribunalul București, în dosarul nr. 5804/3/2020, aflat 
pe rolul Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII a Civila 
 

ANUNȚĂ 
 
Organizarea selecției de oferte pentru preluare, prelucrare și depozitare fond arhivistic 
a documentelor debitoarei (aproximativ 1 ml). 
 
Documentele vor fi preluate de la sediul administratorului judiciar din București, Sector 3, str. 
Cultul Patriei nr. 38bis, et. 1, ap. 2.  
 
Plata serviciilor arhivistice se va efectua din fondul UNPIR. Menționăm că standardul de 
cost pentru decontarea operațiunilor de verificare, selecționare, inventariere și legare este 
echivalentul a 20euro/ml, iar pentru depozitare 0,5euro/ml/lună. 
 
Ofertele se vor transmite la sediul administratorului judiciar prin fax: 021.320.10.91 sau email: 
office@fastinsolv.ro, până la data de 31.08.2020, ora 16.00.   
 
Ofertele transmise vor cuprinde cel puțin următoarele:  

 prețul serviciilor de prelucrare arhivistică pe metru liniar (lei/ml); 
 prețul serviciilor de depozitare arhivistică pe metru liniar (lei/ml/lună); 
 calculul prețului total al serviciilor arhivistice (prelucrare și depozitare) raportat la 

cantitatea de documente specificată mai sus 
 copiile autorizațiilor de funcționare eliberate de ANR pentru serviciile oferite, în termen 

de valabilitate la data depunerii ofertei;  
 
În situația în care vor exista oferte de preț identice, criteriul de departajare va fi data depunerii 
ofertei. 
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