Nr. 16871/25.02.2020

Urmare primirii unor solicitari de clarificare la invitatia de participare nr.
15443/21.02.2020 cu privire la atribuirea acordului cadru se servicii de arhivare, va
transmitem raspunsul autoritatii contractante:
Intrebare: “Cap II, punct B pag 4, din documentatia de atribuire face referire la cod CAEN
8010, Activitati de protectie si garda iar serviciile de arhivare se desfasoara sub cod CAEN
9101, Activitati ale bibliotecilor si arhivelor, este o eroare sau se solicita acest cod CAEN?”
Raspuns: Rectificam, cerinta fiind urmatoarea: Certificat constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator
economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul
constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie
reale/actuale la momentul prezentarii acestuia
Intrebare: “Cap II, Punctul C, documente justificative, printre documentele necesare se
enumera mai multe tipuri, copii ale unor parti relevante din contract, certificate de predare
primire, recomandari, etc., sunt necesare toate aceste documente sau este suficient un singur
tip?”
Raspuns:Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei este suficientă prezentarea unuia din
documente: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, certificate de
predare-primire,recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie,
certificate constatatoare emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de clientul
beneficiar.
Intrebare: “Va rugam frumos sa ne mentionati cate solicitari de livrari documente arhivistice
in regim normal /a doua zi, efectuati in decursul unei luni/an la sediul sau la camera de lucru?
-Va rugam sa ne precizati cate solicitari de livrari documente arhivistice in regim de urgenta,
efectuati in decursul unei luni sau an la sediul dumneavoastra sau la camera de lucru?”
Raspuns: autoritatea contractanta nu poate estima un numar de solicitari, atat in regim
normal/24 h cat si in regim de urgenta, la sediul ANRE sau in camera de lucru a depozitului,
insa solicitarile vor transmise prestatorului la interval de timp rezonabile..
Intrebare:”In documentatia de atribuire la valorile estimate maxime si minime valorile
defalcate pe ani adunate nu dau valoarea totala estimata. De exemplu: valoarea minima pentru
anul 2020+valoarea minima pentru anul 2021 =115368+168992=284360 lei fara TVA fiind o
diferenta de 4000lei fata de 324360 reprezentand suma totala minima pentru cele 20 de luni, va
rugam sa spuneti care este suma corecta, cea defalcata sau cea totala”
Raspuns: Rectificam astfel: Valoare minim estimată/acord cadru, fără TVA= 284.360 lei, fără
TVA.
Cu stima,

