Caiet de sarcini // SERVICII DE CURĂȚENIE - CREIC

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Cluj Innovation Park SA, cu sediul în Cluj Napoca, str. F. D. Roosevelt, nr. 2/16, județul
Cluj, CUI RO 33168491, tel. 0264450320, email office@clujinnovationpark.ro
vă invită
să depuneti oferta în scopul atribuirii contractului de achizitie publică de „Servicii de
curățenie”, conform legislatiei în vigoare și în conformitate cu cerințele caietului de
sarcini - anexă la prezenta invitație de participare.
Procedura de atribuire: selecție de oferte
Cod CPV: 90910000-9
Criteriul de atribuire: „Punctajul cel mai mare”
Adresa la care se transmit ofertele: Cluj-Napoca, Centrul Regional de
Excelență pentru Industrii Creative, str. Tiberiu Popoviciu 2-4 (coordonate Google
46.820823, 23.580540) sau e-mail office@clujinnovationpark.ro
Program: luni – vineri, între 9:00 – 15:00
Data limită pentru depunerea ofertei: 20.07.2020, ora 15:00
Locul deschiderii ofertelor: Centrul Regional de Excelență pentru Industrii
Creative, str. Tiberiu Popoviciu 2-4, Cluj-Napoca
Modalitatea de atribuire: contract de achiziție publică
Tipul contractului: servicii
Moneda în care se transmite oferta de preț: LEI
Tip de finanțare: surse proprii
Limba în care se redactează oferta: Limba română
Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de
45 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.
Durata de prestare servicii: 12 luni
Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.
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MODALITĂȚI DE PREZENTARE/TRANSMITERE A OFERTEI
Oferta va fi transmisă în plic închis, marcat cu adresa autorităţii contractante/achizitorului și cu
inscripţia: Comisiei de evaluare a Ofertelor în cadrul procedurii de atribuire directă a serviciilor
de curățenie „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 21.07.2020, ora 10.00”, la
adresa: Cluj-Napoca, Strada Tiberiu Popoviciu nr. 2-4, județul Cluj.

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul societatii Cluj Innovation Park, dl.
Marius Țene, telefon: 0723 353 481.
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CAIET DE SARCINI
ACHIZIȚIE DE SERVICII DE CURĂȚENIE
PENTRU CLUJ INNOVATION PARK SA
CLĂDIREA CREIC

Aprobat,
Director general,
Alexandru Coroian

IULIE 2020
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Prezentul caiet de sarcini stabilește și definește obiectul contractului pentru asigurarea
serviciilor de curățenie şi întreţinere - cod CPV 90910000-9, precum și descrierea detaliată a
activităților ce se vor executa la sediul imobilului CREIC din Cluj-Napoca.
1. AUTORITATE CONTRACTANTĂ/ACHIZITOR
CLUJ INNOVATION PARK SA
CUI: RO 33168451
Nr. Reg Comertului J12/1645/2014
Sediul: Cluj Napoca str. F. D. Roosevelt, nr. 2/16, județul Cluj
2. PRECIZĂRI PRIVIND SPAȚIILE INTERIOARE
Clădirea CREIC, administrată de CLUJ INNOVATION PARK S.A., este structurată pe 4 nivele de
birouri, spații comune, săli multifuncționale (de evenimente), studio film, spații audio-video,
studiouri/ateliere de creație/producție etc. și 3 nivele de parcare subterană, iar suprafețele
care fac obiectul contractului sunt următoarele:
SUBSOLURI
 holuri/casa scării – 224 mp
 vestiare – 48 mp
 parcare – 3.448 mp
PARTER
 holuri – 1.095 mp
 6 grupuri sanitare – 62 mp
 studio film – 629 mp
 spații anexe – 40 mp
 platou exterior acces intrare principală clădire – 998 mp
 scări exterioare și rampă pentru persoane cu dizabilitați -intrare spate – 99 mp
ETAJUL 1
 holuri/casa scării – 200 mp
 birou administrativ – 155 mp
 sala de ședințe – 77 mp
 3 grupuri sanitare – 22 mp
 oficiu – 32 mp
 vestiare – 29 mp
 spații tehnice – 83 mp
 terase circulabile – 540 mp
 balcon circulabil – 90 mp
ETAJUL 2
 holuri/casa scării – 148 mp
 3 grupuri sanitare – 35 mp
 terase circulabile – 180 mp
 balcon circulabil – 72 mp
ETAJUL 3
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holuri/casa scării – 100 mp
3 grupuri sanitare – 35 mp
balcon circulabil – 72 mp

ETAJUL 4
 holuri/casa scării – 162 mp
 3 grupuri sanitare – 35 mp
 balcon circulabil – 72 mp
SĂLI MULTIFUNCȚIONALE (de evenimente)– 1.050 mp
LIFTURI – 2 buc.
Suprafețele care vor fi curățate, conform cerințelor prezentului caiet de sarcini, sunt pardoseli
acoperite cu vopsea epoxidică, parchet, gresie, faianță, dale granit, suprafețe vitrate (geamuri,
oglinzi), suprafețe de inox (lifturi), mobilier din PAL, scaune cu tapițerie textilă și/sau piele,
pereți din PAL, echipamente electrice și electronice ș.a.
3. SERVICIILE SOLICITATE PRESTATORULUI
3.1 Curățenie zilnică (holuri, grupuri sanitare, casa scării, birouri, vestiare, oficiu –
2.459 mp)
- Colectarea selectivă a deșeurilor și depozitarea acestora în mod corespunzător; Înlocuirea
sacilor menajeri din coșurile de gunoi;
- Aspirarea/măturarea prafului și spălarea pardoselilor din spațiile comune (holuri, casa scării,
grupuri sanitare, birouri, lifturi, lobby/hol parter etc.)
- Aspirarea, spălarea și degresarea pardoselilor;
- Ștergerea și îndepărtarea prafului de pe piesele de mobilier, mobilier și pereți recepție
(parter), pervazurile ferestrelor, ușile si gemurile birourilor, glafurilor de la ferestre,
echipamentelor de birou și alte obiecte din încăperi; Ștergerea mobilierului cu soluții
antistatice;
- Tratarea cu soluții protectoare a mobilei din lemn;
- Spălarea și dezinfectarea vaselor de WC la interior și la exterior și a tuturor părților
componente ale cabinelor de WC (pereți, țevi, robineți, oglinzi, etajere, dispensere de săpun,
dispensere de hârtie igienică și de prosoape de mâini, uscătoare de mîini, chiuvete, măști de
chiuvete, coșuri de gunoi, pardoseli, cabine de duș - vestiare etc.) ; Aceste servicii se
prestează 1 dată pe zi: la ora 7.00, sau de câte ori este nevoie;
- Completarea materialelor consumabile (hârtie igienică, săpun lichid, pastile de pisoar, saci
de gunoi etc.), în grupurile sanitare și oficii. Verificarea se va face de cel puțin două ori pe zi;
Golirea și curățarea scrumierelor din locurile de fumat;
- Spălarea interioară a lifturilor, a pereților laterali, tavanelor acestora, a oglinzilor;
- Curățarea teraselor/ balcoanelor circulabile de pe fiecare etaj și a pereților laterali ai acestora,
măturarea si îndepartare excrementelor de păsări de pe balcoane/terase o data pe săptămână
5
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și spălarea acestora o dată pe luna cu jet de apă cu presiune, pentru îndepartarea petelor
rămase pe pardoseală;
- Ofertantul are obligația de a efectua servicii periodice de dezinfectare a spațiilor comune și
a suprafețelor expuse în scopul prevenirii și limitării răspândirii infecției cu virusul SARS –COV
-2 în incinta Clădirii CREIC, conform prevederilor legale.
Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita operatorului efectuarea de servicii de curățenie și în
funcție de necesitatea momentului, respectând limitele orare. De exemplu, în cazul în care un
spațiu nu este tranzitat sau utilizat și prin urmare nu are nevoie de servicii de curățenie zilnice,
se poate solicita operarea de servicii într-un spațiu mult mai tranzitat.
Colectare selectivă a deșeurilor:
- În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 132 din 30 iunie 2010, privind colectarea
selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, societatea Cluj Innovation Park SA solicită servicii
de organizare, operaționalizare și raportare a colectării selective în Clădirea CREIC. În acest
sens se solicită următoarele activități din partea prestatorului:
a) containerele și recipientele folosite pentru colectarea selectivă se inscripționează cu
denumirea materialului/materialelor pentru care sunt;
b) pe fiecare etaj/nivel al Clădirii CREIC vor fi amplasate recipiente de colectare selectivă;
recipientele vor fi amplasate într-un loc ușor accesibil, marcat și indicat corespunzător;
c) la intrarea în Clădirea CREIC se va înființa un punct de colectare selectivă a deșeurilor
destinat vizitatorilor și se va asigura informarea acestora în acest scop, prin exemplificarea
tipurilor de deșeuri corespunzătoare fiecărui container;
d) recipientele din interiorul clădirii aparținând societății Cluj Innovation Park SA vor fi golite
în funcție de intensitatea activității/ritmul de umplere de către personalul însărcinat cu
efectuarea curățeniei;
e) marcarea containerelor în culorile prevăzute la lit. b) se poate face prin vopsire, prin aplicare
de folie adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafața totală vizibilă;
f) inscripționarea și aplicarea marcajului colorat trebuie sa fie durabile și vizibile, astfel încât
să se asigure identificarea destinației containerelor și a recipientelor de colectare selectivă.
3.2 Curățenia Generală se efectuează o dată pe an, la cererea achizitorului, în funcție
de tipul activității planificate și constă în următoarele:
- spălarea cu soluții detergent a ușilor, tâmplăriei ușilor și ferestrelor, mobilierului, balustradelor
de la scări și a tuturor suprafețelor acoperite cu faianță, marmură, etc.;
- spălarea tuturor geamurilor (interior-exterior);
- curățarea prafului de pe elementele ornamentale ale pereților și tavanelor;
- curățarea cu laveta umedă, la exterior, a corpurilor de iluminat, tablourilor etc;
- curățarea pardoselilor din parcare cu aparat mecanizat de spălare și aspirare;
- alte operații necesare în îndeplinirea sarcinilor din obiectul de activitate;
3.3 Curățenia ocazională (la comandă) – se efectuează doar la cererea
achizitorului: săli multifuncționale (de evenimente), studio film, studio audiovideo, studiouri/ateliere de creație/producție, terase, hol, platou intrare exterior
etc.
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- debarasarea, aspirarea și măturarea pardoselilor, curățarea scaunelor și a scenei, ștergerea
pervazelor și a balustradelor, curățarea și igienizare grupurilor sanitare aferente fiecărui tip
de spațiu, înlocuirea sacilor de gunoi și debarasarea acestora, curățarea băilor aferente zonelor
contractate, ștergerea geamurilor, dacă se impune acest lucru etc.
4. PRESTAREA SERVICIILOR DE CURĂȚENIE
4.1 Serviciile de curățenie se vor executa obligatoriu în timpul orelor de program, în intervalul
7.00-15.00, de luni până vineri, excepție făcând serviciile de curățenie ocazională;
4.2 Achizitorul numește o persoană responsabilă cu organizarea colectării selective a
deșeurilor la nivelul societății, care va monitoriza/verifica îndeplinirea obligațiilor prestatorului
în ceea ce privește colectarea selectivă;
4.3 Lunar, Prestatorul întocmește Fișe de monitorizare, care vor fi însușite de către Achizitor;
4.4 Serviciile de curățenie sunt asigurate cu personal calificat și temeinic instruit, precum și cu
echipamente și utilaje profesionale;
4.5 După semnarea contractului, Achizitorul va face cunoscut prestatorului persoana
responsabila de derularea contractului și persoana responsabilă cu colectarea selectivă a
deșeurilor – acestea vor verifica serviciile prestate;
4.6 La grupurile sanitare, curațenia va fi efectuată o dată pe zi la ora 7.00 și de câte ori este
nevoie. În acest sens se va verifica de către reprezentantul desemnat de către CLUJ
INNOVATION PARK, completarea zilnică a fișei de monitorizare, afișată pe ușa interioară în
fiecare grup sanitar;
5. INFORMATII PRIVIND PERSONAL NECESAR
CURĂȚENIEI ȘI PROGRAMUL DE LUCRU

PENTRU

EFECTUAREA

5.1. Personalul necesar pentru efectuarea curățeniei: 1 angajat pus la dispoziție de firma
prestatoare;.
5.2 Programul de lucru în care urmează să își desfășoare activitatea personalul societății
prestatoare: de luni până vineri, între 7.00 – 15.00.
5.3 Prestatorul va asigura personalul prezentat în ofertă indiferent de perioada efectuării
concediilor de odihnă, concediilor medicale, zilelor libere, etc.
6. SPECIFICATII TEHNICE





ofertantul are obligația de a dovedi calificarea personalului ce va fi angajat în
prestarea serviciilor;
personalul solicitat va presta program de 8 ore pe zi de luni până vineri a fiecărei
săptămâni pe toată durata contractului;
prestatorul va asigura starea tehnică corespunzătoare a utilajelor şi echipamentelor
folosite, conform reglementărilor legale în vigoare;
prestatorul are obligația de a asigura în prețul ofertat, în cantități suficiente, toate
uneltele specifice și materialele necesare efectuării în bune condiții a curățeniei,
respectiv: mături, perii plastic, făraș, mop, găleți, scări pliabile, dispozitiv șters
geamuri, cârpe praf, bureți și orice altceva este necesar. Sacii de gunoi, hârtie igienică,
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săpun lichid, pastile de pisoar, prosoape de hârtie vor fi puse la dispoziție de către
achizitor;
produsele pentru care normele în vigoare prevăd obligativitatea omologării tehnice
vor fi utilizate numai după obținerea documentelor de certificare;
prestatorul trebuie să dețină aparatură proprie pentru efectuarea operațiunilor de
curățenie – aspiratoare, aparat pentru curățat și spălat pardoseli, mochete etc;
aparatura folosită pentru efectuarea operațiunilor de curățenie va respecta normele
privind siguranța în exploatare;
prestatorul trebuie să dețină și alte obiecte necesare realizării prestației (lavete, găleți,
mop, soluții etc.);
defecţiunile apărute din vina personalului ofertantului vor fi remediate de acesta
gratuit;
prestatorul va efectua curaţarea, spălarea şi dezinfectarea grupurilor sanitare şi a
spaţiilor numai cu materiale şi tehnologii permise de legislația comunitară și respectă
standardele europene sau internaționale în domeniu;
prestatorul va intrerzice angajaţilor săi utilizarea informaţiilor şi documentelor la care
vor avea acces în perioada efectuării serviciilor;
ținuta lucrătorilor care participă la curățenie şi întreţinere trebuie să fie în permanență
decentă și curată; toți lucrătorii vor purta în timpul orelor de program uniforme cu
ecuson prevăzute cu numele, prenumele și denumirea societății la care sunt angajați;
persoanele care participă la realizarea serviciului de curățenie şi întreţinere au
obligația să se comporte civilizat;
întregul personal care efectuează serviciul de curățenie şi întreţinere va fi examinat
periodic de către organele specializate ale prestatorului în ceea ce privește asistența
medicală, potrivit normelor sanitare în vigoare, va fi instruit în vederea prevenirii și
stingerii incendiilor (PSI), precum și profesional privind securitatea și sănătatea în
muncă (convenția SSM);
în timpul executării operațiilor de curățenie şi întreţinere este interzisă deranjarea
personalului centrului sau al vizitatorilor.
Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 132/2010 privind colectarea selectivă
a deșeurilor în instituțiile publice, actualizată, prestatorul are următoarele obligații:
a) golirea recipientelor destinate colectării selective a deșeurilor amplasate în
birourile/incintele CREIC, în funcţie de intensitatea activităţii/ritmul de umplere;
b) transportul deșeurilor colectate selectiv existente în birouri/incinte și depozitarea
acestora pe categorii de deșeuri în pubelele amplasate în spațiile special amenajate;
c) participarea personalului prestatorului, împreună cu reprezentantul beneficiarului la
predarea deșeurilor din spațiile de depozitare către operatorul economic autorizat;
d) colectarea se va face pentru următoarele categorii de deșeuri:
- deşeuri de hârtie şi carton;
- deşeuri de metal şi plastic;
- deşeuri de sticlă.

Prestatorul răspunde şi suportă riscul şi eventualele pagube produse ca urmare a activităţii
sale sau a utilizării unor detergenți/dezinfectanți/soluții neadecvați diferitelor tipuri de
suprafețe;
Încălcarea acestor condiții atrage răspunderea prestatorului potrivit clauzelor contractului de
servicii dintre acesta și achizitor, în conformitate cu prevederile legale, achizitorul putând cere
rezilierea contractului.
Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320
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TIPUL ȘI NUMĂRUL DE ECHIPAMENTE, ÎN CUSTODIE, LA ACHIZITOR
6.1 Aspirator profesional — clasa energetica A, nivel de zgomot redus (< 55 dB) capacitate
rezervor minim 20L — 1 buc;
6.2 Mașină universală cu perii, sistem de spălare și aspirare. Se va utiliza la curățarea și
frecarea pardoselilor: vopsea epoxilica, parchet, gresie, ș.a. - 1 buc.
6.3 Sistem profesional de spălat geamuri (dispozitiv și accesorii) cu maner telescopic (min
2x1,5 m) și racleta de 35 cm – 3 buc.

7. DURATA CONTRACTULUI și BUGET
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 12 luni de la data semnării lui. Bugetul estimativ
este de 7.000 lei/lună +TVA. Ofertele care depășesc bugetul estimat nu vor fi considerate
eligibile.
8. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI TEHNICE
Propunerea tehnică va fi întocmită în conformitate cu solicitările din caietul de sarcini, acestea
fiind considerate minime și obligatorii. Ofertantul are obligația de a face dovada conformității
serviciilor ofertate cu toate specificațiile tehnice cuprinse în caietul de sarcini, respectiv se va
prezenta locația unde urmează a se presta serviciile, va detalia operațiunile de curățenie ce
urmează a fi prestate, descrierea principalelor operațiuni ce urmează a fi prestate, frecvența
prestării serviciilor, numărul de personal, programul de lucru, prezentarea uneltelor și
echipamentelor specifice, descrierea caracteristicilor produselor consumabile solicitate pentru
grupurile sanitare, asumarea responsabilității asupra eventualelor pagube ce pot fi produse ca
urmare a activității sale, faptul că va asigura starea tehnică corespunzătoare a utilajelor și
echipamentelor folosite, obligațiile ce revin prestatorului pentru punerea în aplicare a Legii
132/2010, asigurarea controlului activității desfășurate de personalul de curățenie.
Ofertanții au obligația de a prezenta o declarație, conform formularului atașat prezentei
proceduri, pe proprie răspundere din care să rezulte ca la elaborarea ofertei au ținut cont de
obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.
În conformitate cu prevederile alin (1) art. 51 din Legea 98/2016, instituțiile competente de
la care operatorii economici pot obtine informații relevante din domeniille mediului, social si al
relatiilor de munca sunt: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Agentia Nationala pentru
Protectia Mediului , Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice,
Inspectia Muncii, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii.
Orice alte informații considerate semnificative de ofertant pentru evaluarea corespunzatoare
a propunerii tehnice.
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9. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI FINANCIARE
Formularul de ofertă financiară va cuprinde prețul pentru prestarea:
I.

Servicii de CURĂȚENIE ZILNICĂ – lei/operator/lună

II.

Servicii de CURĂȚENIE ANUALĂ – lei/intervenție

III.

Servicii de CURĂȚENIE OCAZIONALĂ (la comandă) – lei/operator/oră (în funcție
de evenimentele care vor fi găzduite în de către Cluj Innovation Park) ***

Prețul ofertat va include necesarul de personal și de echipamente de lucru si de protectie etc.,
pentru asigurarea respectarii tuturor conditiilor minime specificate în caietul de sarcini al
achizitiei si prestarii unor servicii de calitate și conform prevederilor legale.
*** Prețul pe operator/oră va fi unic, indiferent de ziua din săptămână și indiferent
dacă munca este prestată în timpul zilei sau a nopții.
Ofertantul se obligă să respecte dreptul societății Cluj Innovation Park de a
achiziționa servicii de curățenie ocazională de la o altă companie de pe piață,
diferită de ofertantul/viitor contractant, în situația în care prețul/operator/oră
oferit de această societate este mai mic decât prețul oferit de ofertant/viitor
contractant, conform prezentei proceduri. Pentru evitarea oricărui dubiu,
societatea Cluj Innovation Park S.A. va putea achiziționa serviciile de curățenie
ocazională și de la alți operatori, în condiții mai favorabile de preț decât cele
ofertate și contractate conform prezentei proceduri.
Criteriul de atribuire al contractului va fi punctajul ce mai mare obținut de către ofertanți,
conform grilei de evaluare a ofertelor.
10. CONDIȚIILE DE CALITATE, VERIFICĂRI CALITATIVE. DOCUMENTE
Constatarea calitatii serviciilor de curatenie şi întreţinere se va face de catre responsabilii
desemnati de catre achizitor.
Calitatea serviciilor de curatenie şi întreţinere descrise in prezentul caiet de sarcini se va verifica :
a) prin sondaj, in timpul lucrului, de catre prestator si achizitor, respectiv de organele
superioare ierarhice ale acestora si/sau
b) zilnic, in comisie prestator-achizitor sau prin delegatii imputerniciti ai acestora.
Pe baza analizei zilnice a comisiei prestator-achizitor si a procesului verbal de receptie lunara
se face analiza lunara a prestatiei.
Lista verificarilor calitative:
- verificarea personalului si a utilajelor necesare;
- verificarea calitatii serviciului de curatenie de catre beneficiar.
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Modalitatile de recuperare a eventualelor daune de catre parti vor fi prevazute in contractul
de servicii.
În vederea participării la procedura de selecție ofrete, se vor depune, obligatoriu,
următoarele documente:
1. Copie (CONFORM CU ORIGINALUL) a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerțului;
2. Certificat constatator emis de către Oficiul Registrul Comerțului, în termen de
valabilitate la data depunerii ofertei (care va conține cel puțin următoarele informații
asociați, reprezentant legal, coduri CAEN autorizate, inclusiv referitor la prestarea de
servicii de curățenie, informații referitor la starea firmei , insolventa/faliment); ORIGINAL – se acceptă inclusiv varianta electronică a certificatului
3. Formular 1 – Oferta financiară;
4. Formular 2 – Oferta tehnică;
5. Formular 3 - Declarație pe proprie răspundere cu privire la respectarea prevederilor
art. 164 din legea 98/2016 (după model);
6. Formular 4 – Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea
nr. 98/2016;
7. Formular 5 – Informații generale
8. Formular 6 – Declarație de asumare
9. Formular 7 – Opis – Listă de verificare - Eligibilitate administrativă (după model).
Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele licitației,
este secretă şi se depune la sediul organizatorului licitației. Oferta are un caracter definitiv şi
obligatoriu asupra conţinutului documentaţiei pe toată perioada de valabilitate precizată.
Oferta este supusă clauzelor juridice şi financiare înscrise în documentele ce o alcătuiesc.
Depunerea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a obține contractul de
prestări servicii de curățenie, în condițiile prevăzute în documentaţia de licitație şi oferta
depusă şi de a semna contractul de prestări servicii cu societatea Cluj Innovation Park S.A.
Ofertantul înțelege și acceptă în mod expres că societatea Cluj Innovation Park S.A. nu va fi
responsabilă pentru nicio pierdere, responsabilitate, daună sau cheltuială efectuată de
Ofertant pentru depunerea ofertei și

îndeplinirea contractului, Ofertantul fiind unic

răspunzător pentru realizarea și depunerea ofertei, indiferent de valoare care o presupune o
asemenea investiție.
Oferta se va redacta în limba română şi se va introduce în plic sigilat, și se va depune în
Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320
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perioada anunțată pentru licitație, la clădirea CREIC – Centrul Regional de Excelență pentru
industrii Creative, din Parcul Industrial Cluj Innovation Park, Strada Tiberiu Popoviciu nr. 2-4,
(coordonate Google 46.820823, 23.580540) Cluj-Napoca, Județul Cluj.
Documentele se vor depune la dosar conform FORMULARULUI 7 – OPIS. SE VA
RESPECTA ORDINEA DOCUMENTELOR!!!
Oferta va fi transmisă în plic închis, marcat cu adresa autorităţii contractante/achizitorului și cu
inscripţia: Comisiei de evaluare a Ofertelor în cadrul procedurii de atribuire directă a serviciilor
de curățenie „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 21.07.2020, ora 10.00”, la
adresa: Cluj-Napoca, Strada Tiberiu Popoviciu nr. 2-4, județul Cluj.
Lipsa la data deschiderii ofertelor a oricărui document solicitat conform prezentei proceduri,
conduce la descalificarea ofertantului. În caz de neprezentare a unui document nu este
permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului.
Dacă o ofertă nu răspunde cerinţelor documentaţiei de selecție, aceasta va fi respinsă de către
comisia de selecție. Dacă consideră necesar, comisia de selecție poate solicita clarificări
ofertanților.
11. ALTE CONDIȚII TEHNICO-ORGANIZATORICE
Instruirea profesionala privind securitatea si sanatatea
prevenirea si stingerea incendiilor se va face de catre
cheltuiala acestuia. Achizitorul are dreptul si obligatia
asupra tehnologiei aplicate pentru a se preveni din timp
trebuie sa faciliteze efectuarea acestora.

in munca (conventia SSM si PSI) si
prestator pentru angajatii sai si pe
sa efectueze verificari si controale
eventualele degradari iar prestatorul

Inventarul spatiilor pentru care se efectueaza operatiile de curatenie şi întreţinere ramane in
evidenta achizitorului, insa eventualele degradari ce apar in timpul curateniei, din vina
exclusiva a prestatorului sunt suportate de acesta.
Prestatorul va suporta toate amenzile si penalitatile de la organele abilitate ( Protectia
consumatorului, Mediului, ISU etc.), precum si eventualele accidente ale personalului Cluj
Innovation Park, ale rezidentilor sau ale vizitatorilor datorate activitatii de curatenie si
intretinere.
Nerealizarea prestatiilor la parametrii stabiliti prin contract si caietul de sarcini, atrage dupa
sine rezilierea de drept a contractului.
Achizitorul va asigura in limita posibilitatii spatiile tehnologice si accesul la retelele de utilitati
necesare activitatii de curatenie si intretinere pe baza de proces verbal de predare- primire.
Prestatorul va trebui sa prezinte documentele de omologare sau certificate de la organele
abilitate pentru serviciile prestate.
Ofertantul va trebui sa respecte obligațiile legale in vigoare privind salarizarea personalului
Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320
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implicat in derularea contractului, respectiv Codul Muncii, precum și toate obligațiile legale
care îi incumbă, conform activității prestate.

Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320
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Formular 1
OFERTA FINANCIARĂ
Pentru contractarea serviciilor de curațenie în incinta Centrului Regional de Excelență pentru
Industrii Creative din Parcul Industrial Cluj Innovation Park, conform caietului de sarcini,

I.

Servicii de CURĂȚENIE ZILNICĂ – oferim un tarif de ..... lei/operator/lună

II.

Servicii de CURĂȚENIE ANUALĂ – oferim un tarif de ...... lei/intervenție (o dată pe
an)

III.

Servicii de CURĂȚENIE OCAZIONALĂ (la comandă) – oferim un tarif de ..... lei/2
intervenții/lună ***

*** O intervenție se va calcula astfel: se va norma la la 5 ore/operator/intervenție
*** Achizitorul va prevedea în contractul de prestări servicii tariful orar/operator conform
ofertei asumate mai sus (punctul III). Achizitorul va putea să comande servicii de CURĂȚENIE
OCAZIONALĂ în funcție de necesitate, respectiv NU SE OBLIGĂ să comande lunar 2 intervenții
a cîte 5 ore/operator, prestatorul acceptând că acest tip de serviciu se va face pe bază de
COMANDĂ și în funcție de NECESITATE.
Prin semnarea prezentei declar că pentru elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, prevăzute de legislația în
vigoare.

Reprezentant legal,
Nume, prenume:
Semnătură:
Dată:

Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320

14

Caiet de sarcini // SERVICII DE CURĂȚENIE - CREIC

Formular 2
OFERTA TEHNICĂ
Se va completa de fiecare ofertant, în concordanță cu solicitările din caietul de
sarcini.

Reprezentant legal,
Nume, prenume:
Semnătură:
Dată:

Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320
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Formular 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresă
operatorului economic) în calitate de candidat /candidat asociat /ofertant /ofertant asociat
/terţ susţinător al candidatului /ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm
in niciuna din situaţiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016, respectiv în ultimii 5 ani
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea
uneia dintre următoarele infracțiuni:
a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările
și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de
art.10—13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de
corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale
legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181—185
din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile
corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32—35 și art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de
dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator
economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și
sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și
combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea
terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările
ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209—217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale
legislației penale a statului în care respectivul operator economica fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi
a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că niciun membru al organului de
administrare, de conducere sau de supraveghere sau care are putere de reprezentare, de
decizie sau de control în cadrul entității pe care o reprezint nu a fost condamnat, în ultimii 5
ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru comiterea uneia dintre
Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320
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infracțiunile de mai sus.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau furnizorul de servicii de achiziții au dreptul de a
solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care
dispunem.
Reprezentant legal,
Nume, prenume:
Semnătură:
Dată:

Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320
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Formular 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul
......................................................................................,
reprezentant împuternicit al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă
operatorului economic) în calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a
contractului
de
achizitie
publica
de
…………………………
de
către
…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau
în încetarea activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea;
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu
procedura în cauză;
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la
pregătirea procedurii nu a condus la o distorsionare a concurenței;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în
cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui
contract de concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la
solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al
îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură
să prezint documentele justificative solicitate;
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității
contractante, să obțin informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate
care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind
excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru către operatorul economic pe care-l reprezint.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Reprezentant legal,
Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320
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Nume, prenume:
Semnătură:
Dată:
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Formular 5

INFORMAȚII GENERALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon/Fax:
E-mail:
Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________________

(numarul,
data
si
inmatriculare/inregistrare)

locul

de

7. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul

propriu)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
9. Principala piata a afacerilor:
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
___________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala
Cifra de afaceri anuală
Anul
la 31 decembrie
la 31 decembrie
(mii lei)
(echivalent euro)
2017_______________________________________________________________
2018_______________________________________________________________
2019_______________________________________________________________
Media
anuala: _____________________________________________________________
Reprezentant legal,
Nume, prenume:
Semnătură:
Dată:
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Formular 6
DECLARAȚIE DE ASUMARE
a condițiilor de participare la procedura de achiziție directă în
scopul atribuirii contractului de „Servicii de curățenie”
I. Subsemnatul / Subsemnaţii …………..............................................……………………………….,
reprezentant / reprezentanţi legal / legali al / ai ………………….......................……………………,
întreprindere care va participa la procedura de achiziție directă în scopul atribuirii contractului
de achizitie publică de „Servicii de curățenie” organizată de CLUJ INNOVATION PARK S.A.,
certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute mai jos sunt adevărate şi complete
din toate punctele de vedere.
II. Certificăm prin prezenta, în numele societății…………………...................................…………,
următoarele:
1. am citit, am înţeles și sunt de acord cu conţinutul prezentei declaraţii precum și
prevederile caietului de sarcini aferent procedurii și cu prevederile contractului de
prestări servicii (anexat);
2. declar că pentru elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile
mediului, social și al relațiilor de muncă.
3. consimt / consimţim descalificarea noastră de la procedura de selecție oferte în
condiţiile în care cele declarate se dovedesc neadevărate şi / sau incomplete în orice
privinţă, sau în ipoteza în care oferta depusă nu respectă întru totul cerințele din caietul
de sarcini;
4. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, nici unui
concurent înainte de momentul depunerii ofertei la societatea Cluj Innovation Park
S.A.;
5.

entitatea nu este insolvabilă, în stare de faliment sau în lichidare sau cu activitatea
suspendată sau în orice altă procedură prevăzută de Legea 85/2006 privind procedura
insolvenței sau a Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență;

6.

entitatea nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;

Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320
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7. entitatea nu are înscrise, în documentele de înregistrare/funcționare, menţiuni
referitoare la falimente, condamnări, abuz de încredere, amenzi, abateri;
8. declară că acceptă în totalitate caietul de sarcini și modelul de contract de prestări
servicii;
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia penală privind falsul în declarații,
declar / declarăm că cele consemnate în prezenta declaraţie sunt adevarate şi întru totul
conforme cu realitatea.

Reprezentant legal,
Nume, prenume:
Semnătură:
Dată:
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Formular 7

OPIS
Listă de verificare
ELIGIBILITATE ADMINISTRATIVĂ
NR.

DOCUMENT

DA

NU

CRT.
1

Copie (CONFORM CU ORIGINALUL) a certificatului de
înregistrare

2

Certificat constatator emis de către Oficiul Registrul Comerțului -

în termen de valabilitate la data depunerii ofertei
3

Formular 1 – Ofeta financiară

4

Formular 2 – Ofertă tehnică

5

Formular 3 – Declarație privind neîncadrarea în situaţiile
prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016

6

Formular 4 – Declarație privind neîncadrarea în situaţiile
prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016

7

Formular 5 – Informații generale

8

Formular 6 - Declarație de asumare (după model)

9

Formular 7 – Opis – Listă de verificare - Eligibilitate
administrativă (după model)

Reprezentant legal,
Nume, prenume:___________________________
Semnătură:_________________________
Dată:_____________________________
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Anexa 1
GRILA DE EVALUARE OFERTE
În vederea stabilirii ofertantului câștigător, evaluarea se va face prin alocarea următorului
punctaj:
a) Tarif curățenie zilnică 70%
b) Tarif curățenie anuală 20%
c) Tarif curățenie ocazională 10%
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul în ceea ce privește oferta pentru spații:
A. Punctajul pentru factorul de evaluare „Tarif curatenie zilnica” - Z se acordă astfel:
pentru cel mai mic tarif se acordă punctajul maxim alocat (70); pentru o altă sumă se
acordă un punctaj care se calculează astfel:
Z= (Zn/Zm) x 70
Z- Punctajul pentru factorul de evaluare ”Tarif curatenie zilnica” de ofertantul n;
Zn-Tariful cel mai mic ofertat in cadrul prezentei proceduri;
Zm- Tariful ofertat de ofertantul n;
B. Punctajul pentru factorul de evaluare „Tarif curatenie generala”-G se acordă astfel:
pentru cel mai mic tarif se acordă punctajul maxim alocat (20); pentru tarifele mai
mari, punctajul se acordă astfel:
G= (Gn/Gm) x 20
G- Punctajul pentru factorul de evaluare „Tarif curatenie generala” de ofertantul
n;
Gn- Tariful cel mai mic ofertat in cadrul prezentei proceduri;
Gm-Tariful ofertat de ofertantul n
C. Punctajul pentru factorul de evaluare „Tarif curățenie ocazională”-O se acordă astfel:
pentru cel mai mic tarif se acordă punctajul maxim alocat (10); pentru tarifele mai
mari, punctajul se acordă astfel:
O= (On/Om) x 10
O- Punctajul pentru factorul de evaluare „Tarif curățenie ocazională” de ofertantul
n;
On- Tariful cel mai mic ofertat în cadrul prezentei proceduri;
Om- Tariful ofertat de ofertantul n;

*** prezenta Ofertă Financiară este valabilă 45 de zile de la data deschiderii ofertei (data
deschiderii
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Anexa 2
Contract de servicii
nr.______________data_______________

Încheiat între Părţile contractante
SOCIETATEA CLUJ INNOVATION PARK S.A., având sediul în Cluj-Napoca, str. F.D.
Roosevelt, nr. 2, ap. 16, tel/fax 0264450320, email: office@clujinnovationpark.ro , înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J12/1645/15.05.2014, CUI RO33168451, Cont:
RO92BTRLRONCRT0255088601, Banca Transilvania, legal reprezentată prin dl. Alexandru
Coroian., în calitate de director general, denumita in continuare Beneficiar, pe de o parte
şi
…….............................................……………..........................., cu sediul în……………………,
str……………………………….,
nr………………....................................................telefon/fax
.....................,
email:………………………………………,
număr
de
înmatriculare
..........................................cod
fiscal
...................................cont
(trezorerie,
bancă)..........................................................................reprezentată
prin
.............................................................(denumirea
conducătorului),
funcţia............................................... în calitate de Prestator, pe de altă parte.

1. Dispoziții introductive

Prestatorul, înainte de încheierea prezentului contract, a luat la cunoștință despre nevoile
detaliate ale Beneficiarului şi despre condiţiile şi sarcinile care trebuie îndeplinite de către
Prestator. Prestatorul, în calitate de firmă de specialitate, a vizitat şi a evaluat în totalitate
locaţia, infrastructura puse la dispoziţie pentru îndeplinirea obiectului contractului, cu toate
componentele şi dependinţele aferente (Obiect) din punct de vedere al îndeplinirii serviciilor,
a evaluat şi a luat la cunoştinţă toate sarcinile care trebuie îndeplinite. Prestatorul, după
evaluarea prealabilă, îşi asumă răspunderea că pe perioada valabilităţii contractului va
îndeplini toate sarcinile contractuale, stipulate în prezentul contract. Beneficiarul a acceptat
oferta Prestatorului, condiţiile fundamentale comerciale şi calitativ-profesionale ale
contractului sunt acceptate, respectiv având în vedere şi cererea de oferta eliberată de către
Beneficiar, Prestatorul corespunde condiţiilor stipulate în acesta şi continuă să corespundă şi
condiţiilor stipulate în prezentul contract, respectând în totalitate cerințele stipulate în cadrul
Caietul de sarcini.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b)beneficiar şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul
contract;
c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către beneficiar, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
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d)servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse
în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza
aferent serviciilor prestate conform contractului;
f)forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se
specifică în mod diferit.

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - In temeiul Prezentului Contract, Prestatorul – care dispune de cunoştinţele profesionale
și dotările necesare, se angajează la efectuarea unor servicii de curatenie (numite in
continuare in mod prescurtat „Serviciile”), astfel cum acestea sunt mentionate si identificate
in prezentul Contract si Caietul de sarcini - Anexa nr. 1 la prezentul Contract, care a stat la
baza desfasurarii licitatiei pentru aceste servicii. Prestatorul îşi va organiza îndeplinirile
serviciilor pentru realizarea scopurilor contractuale.
4.2. - Beneficiarul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
integrala a obiectului contractului, respectiv serviciile prevăzute în anexa nr. 1 și/sau Caietul
de sarcini, prețuri incluse în oferta financiară a Prestatorului și anume:
a) Servicii de curățenie zilnică – ….. lei/operator/lună+TVA
b) Servicii curațenie anuală, ________ lei/intervenție
c) Servicii curățenie ocazională, ________ lei/operator/ora
Ofertantul se obligă se respecte dreptul societății Cluj Innovation Park de a achiziționa servicii
de curățenie ocazionale de la o altă companie de pe piață, alta decât Prestatorul, în situația
în care prețul/operator/oră oferit de această societate este mai mic decât prețul prevăzut mai
sus. Pentru evitarea oricărui dubiu, societatea Cluj Innovation Park S.A. va putea achiziționa
serviciile ocazionale și de la alți operatori, în condiții mai favorabile de preț decât cele
prevăzute la lit b a art. 4.2.
4.3. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate,
include consumabilele (detergenți, soluții speciale de curățare, etc) și este în concordanță cu
propunerea financiară a Prestatorului, anexă a prezentul contract, și nu includ TVA. Pretul
convenit nu include materiale igienico-sanitare si saci menajeri. Prestatorul le poate asigura,
contra cost, pe baza unei comenzi primite de la Beneficiar.
4.4. Părțile convin că prețurile unitare cuprind toate comisioanele, taxele, impozitele,
adaosurile sau orice alte tarife a căror plata este necesara pentru furnizarea
produselor/serviciilor solicitate în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini, ținând seama
de cerințele legale si condițiile comerciale valabile la data limita de depunere a ofertelor sau
care se pot deduce in mod rezonabil din acestea, inclusiv riscurile de curs schimb valutar.
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5. Durata contractului
5.1 – Prezentul Contract se încheie pe perioada de 1 (unu) an, 12 luni calendaristice, începând
cu data de …. 2020 si pana la data de ….. 2021 („Durata Contractului”) si se poate prelungi
prin semnarea unui Act aditional de prelungire de catre ambele parti contractante, cu
respectarea prevederilor legale. Serviciile vor fi prestate de catre Prestator incepand cu data
de …. 2020.

6. Documentele contractului

6.1. Documentele care formează Contractul (denumite in continuare „Documentele
contractului”) si ordinea lor de prioritate in caz de interpretare a Contractului sunt prevăzute
in aceasta clauza. Documentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente
care se explicitează reciproc. In caz de divergente intre documentele contractuale, in scopul
interpretarii Contractului, ordinea de prioritate a Documentelor contractuale va fi in
conformitate cu ordinea de mai jos:
(i) prezentul înscris semnat de părţile contractante;
(ii) Anexa nr. 2: Caietul de sarcini;
(iii) Anexa nr. 3: Oferta financiara și tehnica a Prestatorului pentru începerea contractului,
pe baza căreia s-a semnat contractul intre părți;
6.2. In cazul in care documentele contractuale menționate la clauza 6.1. de mai sus nu dispun
asupra unui anumit aspect, se vor aplica dispozițiile legale in vigoare.

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în
perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate
în ofertă, conform solicitărilor din Caietul de sarcini, sau care se pot deduce în mod rezonabil
din acesta.
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare
prezentat în ofertă.
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească beneficiarul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din nerespectarea obligațiilor asumate de către
acesta sau din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci
înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru
sau în legătură cu serviciile prestate.
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente daca sunt cauzate din
culpa Prestatorului sau datorită neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere
a obligațiilor prezentului contract.
7.5. Serviciile prestate în baza prezentului contract vor respecta standardele aplicabile în
domeniu, conform legislației în vigoare, și ofertei tehnice, dar şi cu respectarea celor mai înalte
standardele/bune practici în domeniu.
7.6. Prestatorul are obligația de a deține toate avizele și autorizațiile necesare pentru
desfășurarea activității, precum și de a respecta normele specifice din actele normative în
vigoare, precum cele referitoare a asigurarea securității și sănătății în muncă, organizarea
pentru situații de urgență și incendiu precum și de protecția mediului, aplicabile pentru
organizarea propriei activități în domeniul producerii și prestării serviciilor care fac obiectul
prezentului contract.
7.7. Conform caietului de sarcini, Prestatorul are următoarele obligații:
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Curățenie zilnică (holuri, grupuri sanitare, casa scării, birouri, balcoane, terase,
vestiare, oficiu – 2.490 mp)
- Colectarea selectivă a deșeurilor și depozitarea acestora în mod corespunzător; Înlocuirea
sacilor menajeri din coșurile de gunoi;
- Aspirarea/măturarea prafului și spălarea pardoselilor din spațiile comune (holuri, casa scării,
grupuri sanitare, birouri, lifturi, lobby/hol parter etc.)
- Aspirarea, spălarea și degresarea pardoselilor;
- Ștergerea și îndepărtarea prafului de pe piesele de mobilier, mobilier și pereți recepție
(parter), pervazurile ferestrelor, ușile si gemurile birourilor, glafurilor de la ferestre,
echipamentelor de birou și alte obiecte din încăperi; Ștergerea mobilierului cu soluții
antistatice;
- Tratarea cu soluții protectoare a mobilei din lemn;
- Spălarea și dezinfectarea vaselor de WC la interior și la exterior și a tuturor părților
componente ale cabinelor de WC (pereți, țevi, robineți, oglinzi, etajere, dispensere de săpun,
dispensere de hârtie igienică și de prosoape de mâini, uscătoare de mîini, chiuvete, măști de
chiuvete, coșuri de gunoi, pardoseli, cabine de duș - vestiare etc.) ; Aceste servicii se
prestează 1 dată pe zi: la ora 7.00, sau de câte ori este nevoie;
- Completarea materialelor consumabile (hârtie igienică, săpun lichid, pastile de pisoar, saci
de gunoi etc.), în grupurile sanitare și oficii. Verificarea se va face de cel puțin două ori pe zi;
Golirea și curățarea scrumierelor din locurile de fumat;
- Spălarea interioară a lifturilor, a pereților laterali, tavanelor acestora, a oglinzilor;
- Curățarea teraselor/ balcoanelor circulabile de pe fiecare etaj și a pereților laterali ai acestora,
măturarea si îndepartare excrementelor de păsări de pe balcoane/terase o data pe săptămână
și spălarea acestora o dată pe luna cu jet de apă cu presiune, pentru îndepartarea petelor
rămase pe pardoseală;
- Ofertantul are obligația de a efectua servicii periodice de dezinfectare a spațiilor comune și
a suprafețelor expuse în scopul prevenirii și limitării răspândirii infecției cu virusul SARS –COV
-2 în incinta Clădirii CREIC, conform prevederilor legale.
Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita operatorului efectuarea de servicii de curățenie și în
funcție de necesitatea momentului, respectând limitele orare. De exemplu, în cazul în care un
spațiu nu este tranzitat sau utilizat și prin urmare nu are nevoie de servicii de curățenie zilnice,
se poate solicita operarea de servicii într-un spațiu mult mai tranzitat.
Colectare selectivă a deșeurilor:
- În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 132 din 30 iunie 2010, privind colectarea
selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, societatea Cluj Innovation Park SA solicită servicii
de organizare, operaționalizare și raportare a colectării selective în Clădirea CREIC. În acest
sens se solicită următoarele activități din partea prestatorului:
a) containerele și recipientele folosite pentru colectarea selectivă se inscripționează cu
denumirea materialului/materialelor pentru care sunt;
b) pe fiecare etaj/nivel al Clădirii CREIC vor fi amplasate recipiente de colectare selectivă;
recipientele vor fi amplasate într-un loc ușor accesibil, marcat și indicat corespunzător;
c) la intrarea în Clădirea CREIC se va înființa un punct de colectare selectivă a deșeurilor
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destinat vizitatorilor și se va asigura informarea acestora în acest scop, prin exemplificarea
tipurilor de deșeuri corespunzătoare fiecărui container;
d) recipientele din interiorul clădirii aparținând societății Cluj Innovation Park SA vor fi golite
în funcție de intensitatea activității/ritmul de umplere de către personalul însărcinat cu
efectuarea curățeniei;
e) marcarea containerelor în culorile prevăzute la lit. b) se poate face prin vopsire, prin aplicare
de folie adezivă sau prin alt procedeu similar, pe minimum 20% din suprafața totală vizibilă;
f) inscripționarea și aplicarea marcajului colorat trebuie sa fie durabile și vizibile, astfel încât
să se asigure identificarea destinației containerelor și a recipientelor de colectare selectivă.
Curățenia Generală se efectuează o dată pe an, la cererea achizitorului, în funcție de
tipul activității planificate și constă în următoarele:
- spălarea cu soluții detergent a ușilor, tâmplăriei ușilor și ferestrelor, mobilierului, balustradelor
de la scări și a tuturor suprafețelor acoperite cu faianță, marmură, etc.;
- spălarea tuturor geamurilor (interior-exterior);
- curățarea prafului de pe elementele ornamentale ale pereților și tavanelor;
- curățarea cu laveta umedă, la exterior, a corpurilor de iluminat, tablourilor etc;
- curățarea pardoselilor din parcare cu aparat mecanizat de spălare și aspirare;
- alte operații necesare în îndeplinirea sarcinilor din obiectul de activitate;
Curățenia ocazională (la comandă) – se efectuează doar la cererea achizitorului:
săli multifuncționale (de evenimente), studio film, studio audio-video,
studiouri/ateliere de creație/producție, terase, hol, platou intrare exterior etc.
- debarasarea, aspirarea și măturarea pardoselilor, curățarea scaunelor și a scenei, ștergerea
pervazelor și a balustradelor, curățarea și igienizare grupurilor sanitare aferente fiecărui tip
de spațiu, înlocuirea sacilor de gunoi și debarasarea acestora, curățarea băilor aferente zonelor
contractate, ștergerea geamurilor, dacă se impune acest lucru etc.

8. Obligaţiile principale ale beneficiarului

8.1 – Beneficiarul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile
prestate integral, conform procesului verbal de receptie al serviciilor semnat fara obiectiuni.
8.2- Beneficiarul se obligă să inițieze procesul de recepţionare a serviciilor în termen de
maximum 24 de ore de la prestarea acestora.
8.3 - Beneficiarul se obligă să plătească prețul serviciilor către prestator în termen de 30 zile
calendaristice de la primirea facturii fiscale sau de la recepția serviciilor in cazul in care data
primirii facturii este anterioara recepției. Documentele in baza carora se va face plata vor fi:
procesul verbal de recepție a serviciilor și/sau fișele de monitorizare întocmite conform art.
7.10 si factura fiscala emisă de Prestator.
8.4 - Plata se va realiza prin ordin de plată, pe baza facturii acceptate de Cluj Innovation Park
S.A., în contul indicat de prestator la art. 1 din prezentul contract.
8.5 - Dacă beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
beneficiarul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp
posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320

29

Caiet de sarcini // SERVICII DE CURĂȚENIE - CREIC
9.1 - În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract,
le execută necorespunzător sau cu întârziere, atunci beneficiarul are dreptul, la libera sa
alegere:
a) să deducă din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuala
de 0,1% din pretul contractului pentru fiecare zi de interziere, pana la indeplinirea efectiva și
conformă a obligatiilor; aceste penalități vor fi calculate pentru o durată maximă de 60 de zile
de la data transmiterii de către Beneficiar a notificării de neexecutare, executare
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor, ulterior acestei perioade se va transmite
Prestatorului o notificare de reziliere, cu obligația de a plăti daune interse în cuantum minim
de 5% din valoarea anuală a contractului sau
b) să solicite rezilierea contractului, ulterior transmiterii către Prestator a unei notificări de
remediere a obligațiilor neexecutate si în ipoteza neluării măsurilor necesare de către Prestator
în vederea remedierii în termenul prevăzut de Beneficiar; în această situație, contractul se va
rezilia începând cu momentul recepționării de către prestator a notificării de reziliere transmisă
de beneficiar și cu obligația de plata de despăgubiri din partea prestatorului în cuantum de
minim 5% din valoarea anuală a contractului, dar în nici un caz suma datorată ca daune
interese de Prestator nu poate fi mai mică decât prejudiciul efectiv suferit de Beneficiar.
9.2 - În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la data
recepției facturii, însoțită de procesul verbal prin care Beneficiarul atestă și certifică prestarea
serviciilor de către Prestator, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din plata neefectuată pentru fiecare zi de intârziere,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Penalitățile nu pot depăși cuantumul sumelor
datorate.
9.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a solicita rezilierea contractului, fără punere în
întârziere și fără intervenția instanței de judecată, în baza notificării transmise celeilalte părți
şi de a pretinde plata de daune-interese, în condițiile prevăzute în prezentul contract.
9.4 În situația în care Prestatorul nu va îndeplini întocmai obligațiile contractuale, așa cum
rezultă acestea din prezentul contract și din Caietul de sarcini ce stă la baza întocmirii
contractului, le execută necorespunzător sau cu întârziere, Prestatorul își asumă întreaga
răspundere privind orice evenimente și consecințe produse Beneficiarului și totodată, se obligă
la repararea prejudiciului de orice natură, direct sau indirect, cauzat Beneficiarului din cauza
nerespectării de către Prestator a oricăror obligații ce îi incumbă în baza prezentului contract
și a dispozițiilor prevăzute în actele normative incidente în cazul de față. Astfel, orice daune
cauzate Beneficiarului si demonstrate de acesta, în baza oricăror documente sau oricăror
dovezi, inclusiv, dar fără a se limita la notificarea scrisă a Beneficiarului, transmisă
Prestatorului, referitor la neîndeplinirea, îndeplinirea necorespunzătoare sau cu întârziere a
obligațiilor contractuale, vor fi suportate integral de către Prestator, până la concurența întregii
sume reprezentând daune-interese.
9.4 – Prestatorul recunoaște și acceptă dreptul beneficiarului de a denunţa unilateral
contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, cu 30(treizeci de zile) anterior
încetării contractului, fără nicio compensaţie. În acest caz, prestatorul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data
încetării contractului.
9.5. - În situația în care Prestatorul nu va îndeplini întocmai obligațiile contractuale, așa cum
rezultă acestea din prezentul contract și din Caietul de sarcini ce stă la baza întocmirii
contractului, le execută necorespunzător sau cu întârziere, Prestatorul își asumă întreaga
răspundere privind orice evenimente și consecințe produse Beneficiarului și totodată, se obligă
la repararea prejudiciului de orice natură, direct sau indirect, cauzat Beneficiarului din cauza
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nerespectării de către Prestator a oricăror obligații ce îi incumbă în baza prezentului contract
și a dispozițiilor prevăzute în actele normative incidente în cazul de față. Astfel, orice daune
cauzate Beneficiarului vor fi suportate integral de către Prestator, până la concurența întregii
sume reprezentând daune-interese.

10. Garanția de bună execuție a contractului - nesolicitată
11. Alte responsabilităţi ale prestatorului

11.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu
propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie
definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este
prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
11.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodată, este pe deplin răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată
durata contractului, precum și de respectarea tuturor autorizațiilor sau altor acte cerute de
lege pentru desfășurarea autorizată a activității pe care o prestează.

12. Alte responsabilităţi ale beneficiarului

12.1 - Beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului, în măsura deținerii acestora, orice
facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră
necesare pentru îndeplinirea contractului.
12.2. Beneficiarul se obligă să plătească prețul către Prestator în termen de 30 de zile de la
primirea facturii, emisă în baza procesului-verbal de recepție a serviciului și/sau a fișei de
monitorizare mai sus arătată.
12.3. Beneficiarul poate să informeze in scris din timp prestatorul de aparitia unor eventuale
nemultumiri asupra modului in care acesta isi desfasoara activitatea in vederea remedierii
tuturor acestor nemultumiri.
12.4. Beneficiarul poate, la libera sa alegere, sa acorde prestatorului posibilitati de solutionare
a eventualelor probleme aparute, în acest sens transmitand o notificare prin care i se solicita
sa remedieze probleme identificate de Beneficiar in termen de maximum 1 (una) zi, sub
sanctiunea rezilierii contractului.
In ipoteza in care Beneficiarul a transmis deja 3 notificări, in sensul celor prevazute mai sus,
Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral contractul prin transmiterea unei notificări de
reziliere, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități, cu obligația din partea
Prestatorului de a achita daune interese de minumum 10% din valoarea anuală a contractului,
prezentul contract fiind titlu executoriu prin acordul părților.

13. Recepţie şi verificări

13.1 - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini/ oferta tehnică
şi financiară.
13.2 - Verificările vor fi efectuate de către beneficiar prin persoana responsabilă de contract
și persoana responsabilă cu colectarea selectivă a deșeurilor, respectiv dl/dna ..........
................................

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în data de …………..
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(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate beneficiarului, părţile
vor stabili de comun acord, prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
14.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora
prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în
termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin
încălcarea contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricărei faze a acestora, atunci părţile pot revizui, de comun acord, perioada de prestare şi pot
semna un act adiţional.
14.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare,
acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, beneficiarului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face doar cu acordul părţilor,
prin act adiţional.
14.4 - În afara cazului în care beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul beneficiarului de a solicita
penalităţi prestatorului, conform prezentului contract.
14.5. În caz de neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a serviciilor de
către Prestator Beneficiarul are dreptul, la libera sa alegere, de a rezilia contractul, prin
transmiterea unie notificări în acest sens. Încetarea contractului din această cauză nu
afectează obligația Prestatorului de a despăgubi Beneficiarul pentru prejudiciul cauzat, dar în
nici un caz suma datorată ca daune interese nu va fi mai mică de 5% din valoarea totală
anuală a contractului.
14.6. Prestatorul recunoaște și acceptă dreptul beneficiarului de a denunţa unilateral
contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, cu 30(treizeci de zile) anterior
încetării contractului, fără nicio compensaţie. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data încetării
contractului.
14.7. Prestatorul poate solicita rezilierea contractului pentru situația în care Beneficiarul nu
achită, în mod repetat și nejustificat facturile emise de Prestator, însoțite de procesele verbale
prin care Beneficiarul atestă efectuarea serviciilor.
14.8. Prezentul Contract poate înceta:
a)
prin expirarea termenului pentru care a fost incheiat, fara ca părţile sa dispună
prelungirea acestuia prin Act adiţional;
b)
prin acordul părtilor si incheierea unui act adiţional scris.
c)
Prin reziliere conform legii si prezentului Contract.
14.7 Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre parti. Prevederile prezentului articol nu înlătura răspunderea Părții care in mod culpabil
a cauzat incetarea Contractului.
14.8 In cazul in care una sau mai multe prevederi ale acestui contract ar fi sau ar deveni
inoperante, aceasta nu va avea ca urmare pierderea valabilității întregului contract, ci doar a
clauzei care a fost declarată nulă de către instanța de judecată.

15. Modalități de plată

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de beneficiar prestatorului sunt tarifele
declarate în oferta financiară, anexă la contract.
15.2 - Preţul contractului este ferm.
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15.3. Beneficiarul va efectua plata sumelor prevăzute la art. 4 din contract, în termen de 30
de zile de la data predării către Beneficiar a Procesului verbal care atestă îndeplinirea obiectului
contractului și a facturii emise de Prestator.
15.4. Prestatorul va emite catre Beneficiar factura, în baza procesului verbal de recepție a
serviciilor prestate/fișa de monitorizare, care va fi anexă la factura, factura emisă în ultima
zi lucratoare a lunii calendaristice pentru contravaloarea serviciilor prestate în luna
calendaristica curenta.
16.5. În cazul sistării contractului, părţile au obligaţia de a-şi regla conturile în termen de 30
(treizeci) de zile calendaristice de la încetarea contractului.

16. Amendamente

16.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului prin act adiţional.
17. Cesiunea
17.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, decât în situația în care Beneficiarul consimte în mod expres la cesiunea contractului.
17.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice
alte obligaţii asumate prin contract.

18. Forţa majoră

18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie
în vederea limitării consecinţelor.
18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
18.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 3
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

19. Soluţionarea litigiilor

19.1 - Beneficiarul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
19.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Cluj-Napoca.

20. Clauza de confidentialitate

20.1. Informaţia furnizată de către Beneficiar, va fi utilizată numai în scopul pentru care a
fost emisă şi pentru realizarea prezentului contract. Informaţia nu poate fi utilizată pentru
orice alte scopuri fără consimţământ prealabil scris al beneficiarului.
20.2. Fiecare parte contractantă se obligă să nu divulge unei terţe persoane şi să nu
folosească, cu excepţia situaţiilor impuse de prezentul contract sau a legii, nici o informaţie de
natura confidenţială cum ar fi informaţii tehnice, comerciale, structura preţurilor, informaţii
administrative, sub sancțiunea de plată a daunelor interese.
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20.3. Clauza de confidenţialitate menţionată în prezentul capitol afectează în aceeaşi măsură
prevederile întregului contract, inclusiv anexele aferente acestuia, pentru toată durată acestuia
şi dupa încetarea sa, indiferent de motiv, pentru o perioadă de încă alţi doi ani.
20.4. Nerespectarea prevederilor prezentului capitol atrage obligația de plată de despăgubiri.

21. Comunicări

21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării
în scris a primirii comunicării.
21.3 Persoanele de contact, adresele de email, telefon/fax convenite de părți referitoare la
aspectele contractuale ale relației dintre părți sunt următoarele:
Beneficiar:
Email:
Telefon mobil:
Telefon fix: 0264.450320
Prestator: ________
Email: ________
Telefon mobil: ________
Telefon fix: ________
________________
21.4. Comunicarea unei adrese sau a oricărui document între părți se consideră efectuată dacă
aceasta a fost semnată de operatorul curățenie al Prestatorului sau de reprezentantul
Beneficiarului.

22. Legea aplicabilă contractului

22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
22.2. Limba care guvernează contractul este limba română.
23. Alte clauze
23.1. Partile declara ca toate prevederile prezentului contract au fost negociate de parti cu
buna credinta. Prezentul contract reprezintă intregul acord al Partilor cu privire la obiectul sau
la orice alte elemente ale acestuia. Acesta înlocuieşte toate acordurile anterioare,
comunicările, propunerile, schiţele şi declaraţiile verbale sau scrise cu privire la obiectul său.
23.2. Prin semnarea prezentului contract, Partile confirma ca accepta in mod expres atat
clauzele standard, cat si clauzele neuzuale cuprinse in prezentul contract, faptul ca toate
prevederile acestuia au fost negociate si acceptate ca atare, semnarea contractului in forma
prezenta echivaland cu acceptul expres al Partilor privind toate clauzele contractuale.
23.3. Anexele contractului (Caiet de sarcini, grafic de execuție, ofertă precum și orice alt
document care are legătură cu prezentul contract) fac parte integrantă din prezentul contract.
Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

(se precizează data semnării de către părţi).
Beneficiar
Cluj Innovation Park S.A.

Prestator
__________________
Director General,
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_____________________
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