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Nr.11410/04.06.2021 

 

ANUNȚ PENTRU SELECȚIE DE OFERTE PENTRU SERVICII 

DE ARHIVARE DOCUMENTE pentru debitoarea DIVIZIA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII  

ŞI MONTAJ NORD SRL 

 

 

  Subscrisa, AKTIV-LEX  INSOLVENTA  S.P.R.L, cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu 

Severin, Bld. Carol I nr. 85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinți,  în calitate de lichidator judiciar al 

debitoarei DIVIZIA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII ŞI MONTAJ NORD SRL, cu sediul social în 

Mun. Curtea de Argeș, Aleea Castanilor, nr. 7, Jud. Argeș, avnd Cod unic de identificare fiscală RO 

27991304, conform Sentinței nr. 616/18.06.2019, pronunţată în dosarul nr. 237/1259/2016, aflat pe rolul 

Tribunalul Specializat Argeș,   

 

ANUNȚĂ 

organizarea selecției de oferte pentru preluarea fondului arhivistic al  debitoarei 

 DIVIZIA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII ŞI MONTAJ NORD SRL 

 

Criteriile ce trebuie avute în vedere la întocmirea ofertei sunt prețul pentru un metro liniar 

documente, modalitatea de plată a prețului, serviciile incluse (preluare, prelucrare, depozitare, 

eliberare de documente din arhiva societății). Standardul de cost pentru decontarea operațiunilor de 

verificare, selecționare, inventariere și legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 3 

euro/ml/an de păstrare.  

Oferta trebuie să conțină următoarele:  

- Autorizații valabile pentru prelucrare arhivistică, păstrarea și conservarea documentelor, 

utilizarea documentelor,  

- Prețul serviciilor de prelucrare arhivistică pe metru liniar,  

- Prețul serviciilor de depozitare arhivistică pe metru liniar lei/ml/lună de păstrare.  

 

Achitarea serviciilor de prelucrare și păstrare se va face din fondul de lichidare al UNPIR, conform 

legislației în vigoare.  
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Ofertele se pot trimite pe fax. 0352414941,  pe e-mail:cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro sau se pot 

depune la sediul ales al lichidatorului judiciar până la data de 28.06.2021 ora 13,00.  

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa lichidatorului judiciar: tel. 

0752247768 . 

 

Lichidator Judiciar 

AKTIV - LEX INSOLVENTA S.P.R.L               

prin practician coordonator Cîrmaciu Cristian 
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