Direcţia Gestiunea Patrimoniului

CRITERII CALIFICARE FURNIZORI HARTIE, RECHIZITE SI PRODUSE PROTOCOL

Banca de Export - Import a României Eximbank - S.A. este interesată în colaborarea cu o companie experimentată
în vederea achiziționării de hârtie, rechizite si produse de protocol.
Companiile interesate în colaborarea cu Eximbank pentru acest proiect sunt rugate să depună la Registratura
Eximbank din str. Barbu Delavrancea nr. 6A, sect. 1, București, nu mai târziu de 06 Noiembrie ora 16.00,
următoarele documente obligatorii pentru calificarea în etapa de depunere a ofertelor financiare:
-

Certificări pentru standarde de calitate;

-

Documente care sa ateste experiența similară cu cel puțin trei clienți din domeniul financiar-bancar.

-

Extras de la Registrul Comerțului (Certificat constatator) nu mai vechi de 30 de zile;

-

Cifra de afaceri: anul 2012;

-

Declarație pe propria răspundere ca dețineți o platforma online de plasare a comenzilor;

-

Declarație pe propria răspundere ca dețineți un sistem centralizat de urmărire a comenzilor;

-

Declarație pe propria răspundere ca puteți asigura livrarea produselor la nivel național.

Nu se vor califica pentru acest proiect comercianții care:
-

Nu dețin Certificări pentru standardele de calitate;

-

Nu prezintă referințe sau alte documente echivalente pentru servicii similare prestate la minim 3 clienți
din domeniul financiar-bancar.

-

Au condamnări prin hotărâre judecătorească definitivă;

-

Sunt în stare de insolvență sau faliment, sunt în proces de dizolvare sau lichidare;

-

Au cifra de afaceri pe anul 2012 mai mică de 15.000.000 lei;

-

Nu dețin o platforma online de plasare a comenzilor si urmărire a acestora;

-

Nu pot efectua livrarea produselor la nivel național.
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Următoarele cerințe sunt obligatorii:
1. Documentele de calificare vor fi prezentate în plic sigilat;
2. Plicul va avea o etichetă prin care se va identifica proiectul “ Hârtie, Rechizite si Produse Protocol” și
numele ofertantului;
3. În plic vor exista documentele justificative pentru îndeplinirea condițiilor obligatorii de calificare.
La depunerea documentelor de calificare se va solicita număr de înregistrare și ora de depunere de la registratura
Eximbank. Ofertele neînregistrate nu sunt valide.

Page 2 of 2

