
CASA DE INSOLVENȚĂ ISTRU S.P.R.L. FILIALA BRĂILA
w w w . c i i s t r u . r o o f f i c e @ c i i s t r u . r o

MEMBRU U.N.P.I.R . | NR. RFO II 0875 | C.I.F. RO 36929620
Brăila, bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 84, jud. Brăila, cod poștal 810003

telefon 0 2 3 9 6 8 2 9 4 4 | 0 7 2 2 6 4 7 0 6 1 | fax 0 2 3 9 6 8 2 8 0 0

Dosar nr. 270/113/2021

Tribunalul Brăila

ANUNȚ DE ORGANIZARE A PROCEDURII DE SELECȚIE DE SERVICII

PENTRU PROCESAREA ŞI CONSERVAREA FONDULUI ARHIVISTIC AL

VALVASIO TRADE S.R.L.

Subscrisa Casa de Insolvență ISTRU SPRL Filiala Brăila, cu sediul social în Brăila, bd. Al. I. Cuza, nr. 84,
jud. Brăila, tel. 0239.682.944, fax 0239.682.800, nr. RFO II 0875, CIF RO 36929620, in calitate de lichidator
judiciar al S.C. VALVASIO TRADE S.R.L. în faliment, cu sediul în Brăila, str. Vasile Băncilă, nr. 2, jud. Brăila,
număr de ordine în Registrul Comerţului J9/512/1996 şi CUI 8585962, organizează concurs de selecție a unei
oferte de servicii dintre cele avansate de societăţile autorizate în condiţiile legii pentru procesarea şi
conservarea fondului arhivistic generat de falită, în acord cu prevederile Legii 16/1996.

Ofertele pot fi depuse la adresa de corespondență a lichidatorului judiciar din Braila, bdul Al. I. Cuza,
nr. 84, jud. Braila sau prin e-mail la office@ciistru.ro, până la data limită de 01.07.2021, inclusiv.

Prin depunerea ofertelor, participanții la procedura de selecție sunt de acord cu criteriile de selecție.
Oferta va conține cel puțin următoarele: prețul ofertat pentru un metru liniar documente,

modalitatea de plata a pretului, serviciile incluse (preluare, prelucrare, depozitare), aplicarea T.V.A. cu
privire la prețul ofertat și acordul expres cu privire la plata prețului din fondul de lichidare al UNPIR, în
limitele stabilite prin Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.

La oferta se vor anexa obligatoriu următoarele:
- autorizatii valabile pentru prelucrare arhivistica, pastrarea si conservarea documentelor,

utilizarea documentelor, de minim 5 ani;
- extras din Revisal, conform cu originalul, din care sa reiasa ca ofertantul are ca personal

angajat cel putin doi arhivari si doi arhivisti cu norma intreaga de lucru  ;
- dovada detinerii unui spatiu cu destinatie pastrare si conservare arhiva, autorizat de catre

Arhivele Nationale ale Romaniei, de cel putin 400 mp.
Criteriu prevalent: prețul cel mai mic.
Criteriu eliminatoriu: lipsa acordului expres cu privire la plata prețului din fondul de lichidare al

UNPIR.
Detalii suplimentare se obtin la tel. 0239.682.944 și e-mail: office@ciistru.ro.
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