ANUNȚ PENTRU ACHIZIȚIA DE
Servicii de curatenie la sediul
Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov
Stimaţi domni / stimate doamne,
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov dorește să achiziționeze Servicii
de curatenie la sediul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov, situat in loc.
Brasov, str. Zizinului nr.46 corp A, suprafata totala estimata de curatat/luna– 2.800 mp
(400 mp*7 nivele), la care se adauga geamurile de la birouri – estimativ 45 mp. , conform
Anunț Publicitar nr. 150776 din data de 26.01.2018 publicat în SEAP..
În continuare, vă prezentăm înformațiile necesare în vederea întocmirii ofertei
tehnice și financiare.
Tip anunt: Cumparari directe.
Tip contract: Servicii.
Denumirea achizitie: Servicii de curatenie la sediul Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Brasov, situat in loc. Brasov, str. Zizinului nr.46 corp A, suprafata
totala estimata de curatat/luna– 2.800 mp (400 mp*7 nivele), la care se adauga geamurile
de la birouri – estimativ 45 mp.
CPV: 90910000-9 - Servicii de curatenie (Rev.2) )
Descrierea contractului:
Servicii de curatenie la sediul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov,
situat in loc. Brasov, str. Zizinului nr.46 corp A, suprafata totala estimata de curatat/luna–
2.800 mp (400 mp*7 nivele), la care se adauga geamurile de la birouri – estimativ 45 mp.
Serviciile se vor presta prin incheierea unui contract de prestǎri servicii pentru perioada
01.02.2018-31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire, in limita bugetului aprobat, pana cel
tarziu in data de 30.04.2019. In cazul in care, pe parcursul perioadei de derulare a
contractului nu exista finantare de la buget, sau ofertele financiare depasesc valoarea
creditelor bugetare disponibile, durata de executie a contractului se diminueaza/se
suspenda, dupa caz; contractul se incheie doar in limita fondurilor bugetare disponibile,
pana la rectificarea bugetului/identificarea resurselor financiare necesare.
Valoarea estimată în lei fără TVA (19%): 26 050,00 lei.
Conditii contract:
In cadrul serviciilor de curatenie se vor efectua minim urmatoarele activitati:
a)curatenia zilnica a scarilor exterioare (maturat,spalat scari, rampa de acces destinata
personaelor cu dizabilitati); b)spalat, maturat pardoseli din gresie si parchet, stes praful,
dezinfectat-zona destinata publicului - parter si etajul 5 (holuri, grupuri sanitare, birouri,
etc) - zilnic; c)cel putin de 3 ori pe saptamana sau ori de cate ori este necesar, curatenie in
fiecare din holuri, casa scarii, grupurile sanitare, sala de sedinte, sala de cursuri, de la
etajele 1-4 si 6; d)spalat geamurile usilor de acces in imobil si de la parter –saptamanal
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sau ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie; e)asigurarea
curateniei generale in arhive si birouri o data / luna sau ori de cate ori este necesar / la
solicitarea angajatilor; f)colectarea deseurilor se va face zilnic, selectiv din toate incaperile
existente in cadrul imobilului, birourilor, grupurilor sanitare ale institutiei si se vor depozita
in spatiile special amenajate pentru preluarea acestora; g)curatenia din zona spatiului
verde aferenta imobilului (strangerea ori de cate ori este nevoie, a crengilor, frunzelor, etc.
de pe spatiul verde); h)prestatorul serviciilor de curatenie va asigura resursele umane si
materiale proprii specifice pentru igienizare (maturi, perii, lavete, solutii, detergenti,
aspiratoare, mopuri, etc.).
Plata serviciilor prestate se va efectua în termen de 30 de zile de la înregistrarea
facturii emise de catre prestator, la sediul autoritatii contractante, in baza procesului verbal
de acceptanta-de prestare a serviciilor.
Conditii participare:
Poate participa orice operator economic ce are dreptul legal de a presta serviciile ce
fac obiectul prezentului anunt.
Criterii de adjudecare:
Pretul cel mai scazut.
Termen limită pentru primirea ofertelor: 29.01.2018
Informații suplimentare:
Oferta va fi redactata in limba romana si va fi exprimata in lei fara TVA/luna, pentru
perioada 01.02.2018-31.12.2018. In cazul in care operatorul economic nu este platitor de
TVA se va mentiona acest aspect. Durata de valabilitate a ofertelor va fi de 30 zile de la
data-limita de primire- oferte. Oferta va cuprinde toate costurile existente . Termenul limita
de primire oferte este 29.01.2018. Oferta si documentele care o insotesc (daca este
cazul), se vor transmite prin e-mail la adresa de e-mail bv@ancpi.ro sau pe fax la nr
0268/411068 sau se vor depune in original la sediul OCPI Brasov, str.Zizinului nr.46 A,
pana la data-limita de primire a ofertelor.
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