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ANUNT PENTRU SELECTIE OFERTE SERVICII ARHIVARE 
pentru debitoarea GTC BRANDS SRL 

 
 

Management Reorganizare Lichidare Bucuresti SPRL, desemnata in calitate 
de lichidator judiciar al debitorului SC GTC BRANDS SRL, conform incheierii 
pronuntata in sedinta publica din data de 15.10.2019, de Tribunalul Bucuresti, in 
dosarul nr. 29828/3/2019, 

 

ANUNTA 
 

initierea procedurii de selectie de servicii pentru procesarea si 
conservarea fondului arhivistic in volum de 3 ml 

 al SC GTC BRANDS SRL 
 

Criteriile ce trebuie avute în vedere la întocmirea ofertei sunt prețul pentru 
un metru liniar documente, modalitatea de plată a prețului, serviciile incluse 
(preluare, prelucrare, depozitare, precum si eliberare de documente din 
arhiva societatii). 
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. Standardul de cost pentru decontarea, din 
fondul UNPIR, operatiunilor de verificare, selectionare, inventariere si legare 
este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 3 euro/ml/an, (art. 118 
alin. (2) lit. f) din Statut). 
 

Oferta trebuie să conțină obligatoriu următoarele: 
- autorizații valabile pentru prelucrare arhivistică, păstrarea și conservarea 
documentelor, utilizarea documentelor;  

- dovada că operatorul economic prestator de servicii arhivistice este 
autorizat în prelucrare arhivistică, utilizare documente și păstrare și 
conservare a documentelor de minim 3 ani; 

 - dovada deținerii unui spațiu cu destinație păstrare și conservare arhivă, 
autorizat de către Arhivele Naționale ale României, de cel puțin 300 mp; 

- prețul serviciilor de prelucrare arhivistică pe metru liniar; 
- prețul serviciilor de depozitare arhivistică pe metru liniar/lună de păstrare. 
 
Ofertele se pot trimite pe fax: 021.322.35.32 sau pe e-mail: 
office@mrlbucuresti.ro, pana la data de 06.11.2020 ora 15.00. 
Ofertantii trebuie sa fie membrii autorizati de catre Arhivele Nationale ale 
Romaniei. 

 

 

Lichidator judiciar, 
Management Reorganizare Lichidare Bucuresti SPRL 

Prin asociat coordonator Schioapa Mariana - Nona 
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