Nr./Data: OI/325/AD/17.12.2019

Ref.:

Solicitare de clarificare nr. OI/323/AD/17.12.2019
Invitație de participare nr. OI/1067/AD/04.12.2019 - Servicii de arhivare
fizică și electronică, inclusiv depozitare, achiziție conform Legii
nr.98/2016 Anexa 2, cu depunere in data de 20.12.2019, ora 11:00, publicată
pe site MEC https://www.edu.ro și pe site OIPOCU https://oipocu.edu.ro

CLARIFICARE NR.1

Solicitarea de clarificare:
1. Va rugam sa ne comunicați disponibilitatea dvs pentru vizionarea arhivei și a
spațiului pe care intenționați să-l alocați activității de arhivare achiziționate.
2. Dat fiind ca OI- POCU este Direcție în cadrul MEC, iar caietul de sarcini cere
inclusive actualizarea și avizarea Nomenclatorului Arhivistic al MEC la Arhivele
Naționale, vă rugăm să clarificați faptul că:
- la stabilirea termenului de finalizare a prelucrării arhivistice și conversiei de date,
ați luat în considerare ca termenul de avizare a Nomenclatorului Arhivistic este între
30-60 zile. Cum dpdv legal, operațiunile de prelucrare arhivistica nu se pot face în
lipsa Nomenclatorului avizat, rezultă ca termenul de 6 luni stabilit prin
documentație este insuficient.
În acest sens, vă rugam sa confirmați ca in această situație, sunteți de acord cu
prelungirea termenului de la 6 luni la 8 luni, fără ca aceasta să modifice perioada
contractuală.
Răspuns:
1. Vă comunicăm că puteți viziona arhiva și spațiul pe care intenționăm să-l alocăm
activității de arhivare achiziționate în perioada care a mai rămas pana la depunere,
adică în intervalul 17-19.12.2019, orele 9.30 - 15.30, la sediul din str. Știrbei Vodă
nr.39.
2. Având în vedere punctele 3.2.1.2 și 3.2.1.3 din caietul de sarcini care prevede
realizarea următoarelor activități:
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Concomitent cu operațiunile de arhivare a documentelor ofertantul va
elaborarea nomenclatorul arhivistic.
Nomenclatorul arhivistic va fi întocmit conform legislației în vigoare și a structurii
organizatorice a autorității contractante. Autoritatea contractantă va pune la
dispoziția ofertantului organigrama instituției,
Completarea Nomenclatorului arhivistic și avizarea acestuia la Arhivele Naționale de
către ofertant
Menționăm că înțelegerea referitoare la „actualizarea Nomenclatorului MEC” este
eronată, întrucât Nomenclatorul va fi ÎNTOCMIT conform cerințelor STRUCTURII
ORGANIZATORICE (direcția OI POCU), prin urmare menținem termenele
exprimate în documentația de atribuire.

Cu stimă,
Tănțica DOBRE
Manager Proiect
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