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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 
 

Denumire oficiala: Primaria Orasului Ghimbav   CIF: 4801362   

Adresa: Strada Lunga, Nr. 2   Tara: Romania 

Tel: +40 268258006/ +40 268506604   Fax: +40 268258355   E-mail: achizitii@primaria-

ghimbav.ro   Punct(e) de contact: Iulia Cristina Racovita   In atentia: : Iulia Cristina Racovita   

 

ANUNT 

 

Denumire contract: 

Contract servicii arhivare- intocmire nomenclator evidenta taxe si impozite 

Data limita depunere oferta: 

   23.02.2022 13:25 

Tip anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 

contract: 

Servicii 

Cod si denumire CPV: 

79995100-6 - Servicii de 

arhivare (Rev.2) 

Valoare 

estimata: 

132.000,00  RON 
 

  

Descriere contract: 

iN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI SE APLICA urmatoarele acte normative: Legea Arhivelor Națio

nale nr. 16/1996 republicată, INSTRUCŢIUNI privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii d

e documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 19

96, precum și alte acte normative specifice. Numărul estimativ de dosare este 12.000 buc Cantitat

ea de dosare ce va fi propusă pentru selecționare este de aproximativ 12.000 buc. Activitatea de a

rhivare va consta în: - Preluarea documentelor de la compartiment; - Sortare, ordonare; - Constitui

rea in dosare pentru fiecare contribuabil in parte; - Numerotarea paginilor, acolo unde este cazul; 

Selecționare documente. 

Conditii referitoare la contract: 

Data de început și data de încheierea contractului Durata contractului este de la data semnarii de 

catre mbele parti pana la indeplinrea tuturor obligatiilor, inclusiv recepția finala . Operatorii econo

mici vor prezenta declaratii pe proprie raspundere ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 59, 60

, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. si formularul de ofe

rtya 

Conditii de participare: 

Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrați in Sistemul Electronic de Achiziții 

Publice SEAP, care au capacitatea de prestare a serviciilor menționate in caietul de sarcini si indepl

inesc cerintele de calificare solicitate prin acesta. Oferta prestatorului va fi depusa pe e-mail la adr

https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/


esa: achizitii@primaria-ghimbav.ro, sau la sediul Primariei Orasului Ghimbav. Oferta, precum si do

cumentele care insoțesc oferta, vor fi elaborate in limba română. Oferta financiara va fi elaborata i

n lei, fara TVA, având menționat TVA-ul separat, și va avea caracter ferm și obligatoriu pe toată per

ioada de valabilitatea a acesteia. 

Criterii de atribuire: 

pretul cel mai scazut 

Informatii suplimentare: 

Prezentul anunț nu obligă autoritatea contractantă să accepte o ofertă sau sa efectueze achiziția. I

nformații suplimentare pot fi obținute la telefon 0268-258006 sau la e-mail achizitii@primaria-ghi

mbav.ro, sau la sediul Primariei Orasului Ghimbav.. Oferta va trebui să contină toate datele de con

tact ale ofertantului: nume ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabilă de 

contract. Ofertele se vor depune pană la data precizată in prezentul anunț, la sediul Primariei Oras

ului Ghimbav, sau pe email, la adresa achizitii@primaria-ghimbav.ro. Ofertantul castigător iși va de

pune oferta in SEAP, sub denumirea și codul CPV din prezentul anunț in vederea definitivării achizi

ției pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini, si documentatia aferentă necesară elaborării 

ofertei se poate descărca din prezentul anunț dar și de pe site-ul Primăriei Ghimbav, www.primari

a-ghimbav.ro. Potențialii ofertanți au obligația să verifice zilnic anunțul de pe site-ul autorității cont

ractante, www.primaria-ghimbav.ro, secțiunea Achiziții, pentru eventuale completări și/sau clarific

ari/răspunsuri la solicitări de clarificări. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Primariei Orasul

ui Ghimbav sunt: 1.Fliundra Ionel (primar), 2.Neagoe Mihai (viceprimar), 3.Szinatovici Dan (secretar 

general), 4.Mihaela Neamtu (contabil șef), 5.Cautiș Adina Mihaela (CFP), 7.Bîzna Liliana (consilier ju

ridic), 8.Cristea Adrian (inspector investiții), 9.Danciu Dorin (referent de specialitate investiții), 9 Rac

oviță Iulia-Cristina(consilier achizitii publice) 

 

Ofertantii vor completa formuarele din anexa.  


