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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire o ciala: AUTORITATEA NAVALA ROMANA
Adresa: Strada INCINTA PORT, Nr. 1


CIF: 11055818

Tara: Romania

Tel: +40 372419810 Fax: +40 241616229 E-mail: rmusat@rna.ro
Alina Musat In atentia: : Raluca Alina Musat

Punct(e) de contact: Raluca

ANUNT



Denumire contract:
Servicii de legătorie specializate a documentelor din cadrul fondului arhivistic al Autorităţii Navale Rom
âne şi al Căpităniei Zonale Constanţa

Data limita depunere oferta:
14.10.2020 14:27

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Servicii

Cod si denumire CPV:
79971200-3 - Servicii
de legare (Rev.2)

Valoare
estimata:
45.024,00
RON

Caiet de sarcini:
CS+Model ctr -legatorie
documente-semnat.pdf.p7s

Descriere contract:
În conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16 din 9 aprilie 1996, cu modi cările si com
pletările ulterioare, Autoritatea Navala Română intentioneaza să achiziţioneze servicii în conformitate c
u art.43 din HG nr.395/2016, în vederea organizării documentelor neconstituite în dosare (a ate în bibli
orafturi sau sub formă de foi volante) pe ani, pe tipuri de documente, alfabetic, legării documentelor, ef
ectuării operaţiunilor de arhivare a dosarelor prelucrate în cutii arhivistice din carton, aşezării pe rafturi
a acestor cutii. • Oferta trebuie să cuprindă: - propunerea tehnică+ certi cate/atestari, - propunera na
nciară legarea documentelor constituite pe genuri, la un volum de 250-300 le, sau aşa cum au fost c
onstituite de creator, iar în cazul când un dosar conţine mai mult de 300 de le se vor lega în mai multe
volume ale aceluiaşi dosar, în dosare de carton de tip duplex NEOPACK GD2 300-400 g/mp şi completar
ea datelor de identi care ale instituţiei, indicativul dosarului, termen de păstrare, conţinutul pe scurt al
dosarului -preţ /dosar manoperă = …………… lei -preţ materiale =…………….lei total preţ/dosar exclusiv TV
A = ........................... lei/dosar la solicitarea bene ciarului aşezarea cutiilor şi dosarelor pe rafturi =
……………… lei /cutie/dosar. Valoare oferta defalcata astfel: - 3.000 dosare x...............lei/dosar =
...................lei fără TVA - 1.000 cutii x..................lei/cutie =................... lei fără TVA Total valoare Oferta
................... lei fără TVA.

Conditii referitoare la contract:
Conform model de contract atasat

Conditii de participare:
https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100255919
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Ofertantii trebuie sa e autorizati sa presteze serviciile ce fac obiectul achizitiei. Orice oferta prezentat
a, care se abate de la prevederile speci catiilor tehnice, va luata în considerare numai in masura în ca
re propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale
din prezentul anunt.

Criterii de atribuire:
Preţul cel maianunt
scăzut în condiţiile respectării cerinţelor minime din caietul de sarcini
Vizualizare
 PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1175057

Informatii suplimentare:

 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

 DATA CREARE: 07.10.2020 14:42

 DATA PUBLICARE: 09.10.2020 13:47

Ofertele vor transmise pe adresa de e-mail g orea@rna.ro, iar Oferta declarata castigatoare va inca
rcata în catalogul din SICAP. Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preţ co
nform caiet de sarcini, pe adresa de e-mail: g orea@rna.ro. PE PORTALUL ANR IN SECTIUNEA ANUNTU
RI/INVITATII SUNT POSTATE TOATE SOLICITARILE DE CLARIFICARI SI RASPUNSURILE AFERENTE CU PRIVI
RE LA ACEASTA ACHIZITIE https://portal.rna.ro/informare-public%C4%83/achizi%C8%9Bii-publice/anunt
uri-invitatii.
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