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CAPITOLUL 1. INFORMAȚII GENERALE
1.1 Obiectul selecției - dobândirea și exercitarea de către aplicanți a dreptului de folosință
asupra spațiilor de birou din Parcul Industrial Cluj Innovation Park – Centrul TEAM.
Prezentul Caiet de Sarcini își propune să le ofere celor interesați toate informațiile utile cu
privire la modalitatea și procedura de atribuire a spațiilor disponibile în Parcul
Industrial CLUJ INNOVATION PARK (CIP) – Centrul TEAM, identificate conform
Anexei 1– spațiile sunt destinate entităților juridice care desfășoară activități autorizate ce se
încadrează în Regulamentul Parcului Industrial și respectă profilul general de activitate al
parcului industrial.
Sunt supuse prezentei proceduri 5 spații de birou individuale (etajul 3 în clădirea
TEAM), aflate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, fiind în administrarea și exploatarea
societății Cluj Innovation Park S.A.
1.2 Scopul organizării prezentei proceduri îl reprezintă atribuirea în folosință exclusivă a
spațiilor de birou situate la etajul 3 al centrului TEAM disponibile – la data desfășurării selecției
– în Parcul Industrial CLUJ INNOVATION PARK, identificate astfel:
Conform Planului Centrului TEAM – ETAJ 3 – Anexa 1:






Spațiu de birou 301 în suprafață de 80,32 mp
Spațiu de birou 302 în suprafață de 90,25 mp
Spațiu de birou 303 în suprafață de 97,56 mp
Spațiu de birou 304 în suprafață de 109,37 mp
Spațiu de birou 305 în suprafață de 89,08 mp

Atribuirea spațiilor de birou se face de către Societatea Cluj Innovation Park S.A. prin
procedura de selecție, în baza Hotărârii nr. 818/2018 a Consiliului Local al Municipiului ClujNapoca privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcului industrial
Cluj Innovation Park.
1.3 Organizatorul selecției: societatea Cluj Innovation Park S.A., societate-administrator,
care gestionează Parcul Industrial Cluj Innovation Park, amplasat pe teritoriul administrativ al
municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-6, Cluj-Napoca, județul Cluj,
în suprafață de 18.10 ha.
1.4 Drept de administrare: societatea Cluj Innovation Park S.A.
Adresa (sediul social): str. Franklin Delano Roosevelt nr. 2/16, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Cod Fiscal: RO 33168451
Număr de telefon/ fax: +40 264 450 320
E-mail: office@clujinnovationpark.ro
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Condițiile de închiriere sunt prevăzute în prezentele instrucțiuni de organizare și desfășurare
a procedurii de selecție.

CAP.2. DESCRIEREA UNITĂȚILOR
2.1. Conform Planului Centrului TEAM – ETAJ 3 – Anexa 1

Spațiu de birou 101 în suprafață de 80,32 mp
Spațiu de birou 102 în suprafață de 90,25 mp
Spațiu de birou 103 în suprafață de 97,56 mp
Spațiu de birou 104 în suprafață de 109,37 mp
Spațiu de birou 105 în suprafață de 89,08 mp







Dotări/Facilități:
-

Unitate de încălzire și răcire prin module ventil convectoare montate în tavan;
Rețea de date cu cablare structurată;
Rețea de voce;
Podea cu finisaj cu mochetă, cu prize de curent monofazice, porturi de date și de
voce;
Accesul se face cu două lifturi sau pe scările interioare;
Sistem de avertizare incendiu;
Sistem de antiefracție și televiziune cu circuit închis;
Sistem de umbrire (perdele metalice);
Iluminat NEON în spațiile de birou, dar și în spațiile comune;
Stație de tratare a aerului din încăperi (CTA).

2.2. Infrastructura Parcului Industrial CLUJ INNOVATION PARK
2.2.1. În cazul în care rezidentul nu respectă obligația de a-l informa în prealabil pe
Administratorul Parcului Industrial cu privire la orice modificare adusă spațiilor închiriate,
rezidentul va fi obligat să răspundă în mod direct și nemijlocit pentru orice pagube create
Administratorului Parcului Industrial și/sau rezidenților.
2.2.2. Rezidenții au obligația de a folosi infrastructura Parcului Industrial cu diligența
unui bun proprietar, în limitele trasate de către Administratorul Parcului Industrial. De
asemenea, rezidenții au obligația de a-l informa pe Administrator cu privire la orice defecțiune
sau degradare a infrastructurii, în vederea limitării impactului acesteia asupra funcționării
optime și neîntrerupte a Parcului Industrial. Niciun rezident al Parcului Industrial nu are dreptul
de a folosi în scopuri exclusive infrastructura comună sau de a aduce orice fel de modificări/
limitări acesteia cum ar fi, dar fără a se limita la: amplasarea utilajelor/autovehiculelor pe
spațiile comune, cheltuielile aferente fiind suportate de rezidentul culpabil.
2.2.3. Rezidenții Parcului Industrial au obligația de a respecta legislația în vigoare și
normele stabilite prin Regulamentul de circulație auto și pietonală din interiorul Parcului
Industrial.
2.2.4. Administratorul Parcului nu va fi responsabil pentru eventualele pagube produse
ca urmare a nerespectării de către rezident a obligațiilor legale referitoare la activitatea
desfășurată în Parc conform contractului de administrare și prestări servicii conexe.
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CAPITOLUL 3. CONDIȚIILE DE FOLOSINȚĂ ȘI DE EXPLOATARE A UNITĂȚILOR
3.1. Rezidenților prezenți în Parcul Industrial CLUJ INNOVATION PARK le este interzis să
încheie, fără acordul prealabil scris al Administratorului, contracte având ca obiect:
a. Subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat;
b. Cesiunea contractului de închiriere unui terț;
c. Asocierea cu privire la spațiul ce formează obiectul contractului.

CAPITOLUL 4. OBLIGAȚIILE REZIDENȚILOR
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Parcului Industrial CLUJ INNOVATION
PARK, în cadrul raporturilor contractuale încheiate cu Administratorul, rezidenților le revin, în
principal, următoarele obligații:
4.1. Să obțină toate avizele și autorizațiile prevăzute în legislația în vigoare pentru
desfășurarea activității; toate cheltuielile necesare pentru realizarea proiectului propus și
asumat vor fi suportate în întregime de către rezident;
4.2. Să respecte normele de protecție a muncii S.S.M., P.S.I. și S.U. în desfășurarea activității
proprii pentru care este autorizat, precum și orice altă autorizație impusă de lege;
4.3. Să plătească lunar sau la scadență, conform reglementărilor aplicabile, consumul de apă,
energie electrică, canalizare și alte servicii, către societatea administrator;
4.4. Să ofere, semestrial, sau la cererea Societății-administrator, informații privind activitatea
desfășurată, numărul de locuri de muncă nou create, și alte informații prevăzute în contract;
4.5. În situația în care mașinile industriale/echipamentele deținute produc zgomot sau
vibrații ce pot fi transmise structurii clădirilor aflate în folosința altor rezidenți, de a dota sau
de a întreține mașinile/utilajele proprii cu dispozitive de eliminare a zgomotelor/trepidațiilor;
în situația în care rezidentul dorește să pună în funcțiune un utilaj cu o greutate care poate
afecta structura de rezistență a clădirii, va solicita anterior acestei operațiuni acordul expres
al Societății - administrator, care va fi oferit sub rezerva depunerii documentelor doveditoare
prevăzute de lege sau solicitate de Administrator;
4.6. Pe tot parcursul contractului de administrare și de prestări servicii conexe/alt tip de
contract, să păstreze integritatea spațiilor comune din incinta Parcului Industrial, a căilor de
acces, a spațiilor verzi și să nu obstrucționeze, sub niciun fel căile de acces în parcul
Industrial;
4.7. În cazul distrugerii Unității, total sau parțial, sau în cazul producerii unor pagube/avarii în
cadrul parcului industrial Cluj Innovation Park, din culpa Rezidentului, a prepușilor săi, a
colaboratorilor, reprezentanților, agenților, furnizorilor sau partenerilor de afaceri ai
Rezidentului, acesta va suporta pe cheltuiala proprie toate costurile care vor fi impuse de
remedierea/refacerea/ repararea/reamenajarea Unității, spațiilor comune, căilor de acces, a
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spaţiilor verzi şi a altor suprafeţe/bunuri/instalații aflate în folosinţa Rezidentului şi/sau a
Administratorului/a celorlalţi rezidenți existenţi în Parc. În situația în care Rezidentul culpabil
nu notifică de îndată Administratorul și nu procedează imediat la repararea pagubelor, atunci
Administratorul/ceilalți rezidenți poate/pot proceda la remedierea acestora pe cheltuiala
proprie, urmând ca rezidentul vinovat să achite contravaloarea lucrărilor executate de
Administrator/ceilalți rezidenți. În plus, Rezidentul va achita și daune interese, pe care Părțile,
prin prezentul contract, le evaluează la dublul sumelor aferente contravalorii lucrărilor
efectuate pentru remediere;
4.8. Rezidentului nu îi este permisă - fără acordul prealabil scris al administratorului –
efectuarea asupra spațiilor a niciunei modificări, construcții, lucrări de recompartimentare,
instalare de sisteme de orice tip și care implică perforarea, tăierea sau deteriorarea
suprafețelor interioare sau exterioare ale clădirii;
4.9. Să aducă la cunoștința tuturor angajaților, colaboratorilor, agenților, furnizorilor,
vizitatorilor și a oricărei alte persoane care are legătură cu acesta conținutul prezentului
regulament și a tuturor regulamentelor adoptate de Societatea- administrator, rezidenții fiind
răspunzători pentru daunele cauzate de aceștia;
4.10. Să respecte orice alte obligații derivând din regulamentele proprii elaborate de către
Societatea-Administrator și aplicabile raporturilor juridice născute între rezidenți și societatea
administrator.
4.11. Contractul de administrare și de prestări servicii conexe încetează și se reziliază în
cazurile prevăzute de lege și de contract.
Cheltuiala cu realizarea investițiilor vor fi suportate integral de către rezident, iar odată
cu încetarea/rezilierea contractului de administrare și de prestări servicii conexe Rezidentul
este obligat să predea unitatea în starea inițială, avută la data predării-primirii acesteia. În
cazul rezilierii contractului, din culpa Rezidentului, acesta are obligația să restituie Unitatea în
starea inițială, suportând toate costurile pentru aducerea Unității la starea inițială. În ipoteza
în care Rezidentul nu procedează la aducerea Unității la starea avută la data predării primirii
Unității, prin prezenta clauză Rezidentul îl autorizează pe Administrator să efectueze toate
operațiunile necesare pentru aducerii Unității în starea inițială, pe cheltuiala Rezidentului, plus
daune interese.

CAPITOLUL 5. DURATA EXERCITĂRII DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ ASUPRA
UNITĂȚILOR
5.1. În cazul atribuirii birourilor, durata exercitării de către rezident a dreptului de folosinţă
asupra spațiilor care formează obiectul contractelor încheiate conform legii, este de minumum
1 (unu) an și maximum 5 (cinci) ani.
5.2. La data prelungirii, prin act adiţional, a duratei contractului de administrare şi prestări
servicii conexe, părţile vor renegocia chiria, dar aceasta nu va putea scădea sub valoarea
chiriei stabilită conform contractului.
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CAPITOLUL 6. PREȚUL FOLOSINȚEI UNITĂȚILOR – BIROU
6.1. Suma totală care va fi plătită de către rezidenți în schimbul dreptului de folosință asupra
spațiilor de birou, respectiv dreptul de folosință asupra infrastructurii comune a Parcului
Industrial Cluj Innovation Park, este formată din:
a)
preţul folosinţei spațiilor (denumit chirie);
b)
taxa service-charge percepută de către Societatea-Administrator în schimbul
acordării dreptului de folosinţă asupra infrastructurii şi în scopul susţinerii
cheltuielilor de mentenanţă;
c)
cuantumul cheltuielilor legate de utilități.
Referitor la energia electrică Rezidentului îi va fi refacturat costul energiei de pe joasă tensiune,
contorizată, la care se adaugă costurile adiționale generate de transformarea de la medie
tensiune.
6.2. Chiria percepută de către Administrator:


minim 5,6 Euro/mp/lună (fără TVA)

iar pasul de creștere pentru ofertare este de 0,1 euro/mp/lună
6.2.1. Chiria se achită în avans, în lei, la cursul oficial BNR din data emiterii facturii, factura
fiind emisă până în data de 10 (zece) a lunii curente pentru luna următoare. Chiria include și
acoperă folosirea exclusivă a Unității închiriate și folosirea comună a infrastructurii comune a
Parcului conform prevederilor Regulamentului Parcului Industrial. Plata se face în termen de
maxim 30 (treizeci) de zile de la emitere.
Chiria se va achita de către rezident începând cu data semnării procesului verbal de predare
primire și se achită lunar.
6.3. Taxa service-charge percepută de către Administrator: 1,9 euro/mp/lună (fără
TVA) – aferentă suprafeței închiriate.
6.4. Taxa service-charge se plăteşte de către rezident începând cu data semnării Procesului
Verbal de Predare-Primire, și se achită lunar, în avans, în lei, la cursul oficial BNR din data
emiterii facturii, factura fiind emisă până în data de 10 (zece) a lunii curente pentru luna
următoare.
6.5. În schimbul taxei service-charge, Administratorul va depune toate diligențele pentru a
asigura dreptul de folosință asupra infrastructurii și în scopul susținerii cheltuielilor de
mentenanță, iluminat public, curăţire şi dezăpezire în spaţii comune, întreţinere şi de reparare
a instalațiilor de deservire comună a clădirii, a drumurilor interioare comune, exceptând
lucrările de intervenție, reparație și întreținere a infrastructurii de utilități/părții din
infrastructura de utilități aflate, conform legii, în exploatarea/administrarea/ proprietatea
exclusivă a furnizorilor de utilități, și a altor servicii conexe
6.6. Referitor la taxa service-charge, Rezidentul înţelege şi acceptă că, în cazul în care există
modificări excepţionale ale circumstanţelor in baza cărora prezentul contract a fost încheiat,
independent de vointa Administratorului, şi indiferent de sursa sau natura lor, în special dacă
costul utilităților ce deservesc spațiile și zonele comune cunoaște o majorare semnificativă (cu
cel puțin 4% pe o componentă de cost), îndeplinirea obligaţiilor de catre Rezident în temeiul
Contractului poate deveni mai oneroasa, respectiv taxa de administrare va crește în măsura
necesară acoperirii majorărilor costurilor. In acest caz Rezidentul își va da întreg concursul
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pentru adaptarea taxei de administrare urmând să accepte majorarea taxei fixe în cuantumul
necesar acoperirii creșterii acestor costuri.
6.7. Ofertantul căruia i s-a adjudecat închirierea spațiului este obligat să constituie, în favoarea
locatorului, o garanție de bună derulare a contractului de închiriere în scopul asigurării
locatorului de eventualele prejudicii aduse pe toată durata derulării contractului. Garanția va
fi constituită, prin virament bancar în contul societății administrator, anterior semnării
contractului, câștigătorul fiind notificat de către societatea administrator în acest sens.
6.8. Garanția de bună derulare a contractului de închiriere pentru spațiul adjudecat în urma
selecției reprezintă contravaloarea chiriei pe două luni, în euro, echivalentul în lei la data
constituirii, în funcție de suprafața spațiului adjudecat la valoarea pe mp; termenul de
valabilitate este pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

CAPITOLUL 7. PREZENTAREA OFERTEI
7.1 Accesul în parcul industrial se face cu condiția îndeplinirii criteriilor de eligibilitate
administrativă și în baza punctajului obținut (cel mai mare punctaj), cele două etape fiind
descrise mai jos.

În etapa 1 – eligibilitate administrativă, se evaluează dosarele ofertelor depuse în funcție
de existența documentelor solicitate și a termenelor de valabilitate a documentelor.

În etapa 2 – calcularea punctajului, vor putea să se califice doar ofertanții care au trecut

de etapa 1 și au depus la dosarul ofertei toate documentele solicitate, documente aflate în
termen de valabilitate (vezi Formular 8 – Lista de verificare - OPIS). Punctajul se calculează în
funcție de prețul ofertat, numărul de locuri de muncă nou create și tipul de activitate derulat
(vezi Grila de evaluare).
7.2 Are dreptul de a dobândi accesul în parc, prin una din modalitățile prevăzute în
Regulamentul Parcului Industrial, agentul economic constituit în mod legal, în baza legilor
civile și comerciale în vigoare, care dovedește faptul că:
a) sunt înregistraţi, ca şi entități juridice la autoritățile competente (ex. Registrul
Comerțului, Judecătorie etc.) şi nu au înscrise menţiuni referitoare la falimente,
condamnări, abuz de încredere, amenzi, abateri;
b) au prevăzut în statutul entității obiectul de activitate principal sau secundar unul din
codurile CAEN prevăzute în Regulamentul Parcului Industrial – Formular 2 - și
desfășoară activități autorizate care respectă profilul general de activitate al Parcului
Industrial Cluj Innovation Park;
c) nu este insolvabil, 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;
d) administratorul nu a fost condamnat în procese penale pentru infracțiuni;
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e) nu are restanțe de plată la impozite, taxe locale, la bugetul de stat, bugetele locale
și alte obligații și contribuții legale, în România sau în țara de proveniență;
f) nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare; g) nu are datorii, la
data depunerii ofertei, către societatea administrator SC Cluj Innovation Park SA;
g) nu are datorii, la data depunerii ofertei, către societatea administrator SC Cluj
Innovation Park SA;
Ofertantul se obligă să desfășoare activitatea economică în Parcul Industrial conform codului
CAEN declarat – Formular 2;
7.3 Numărul de participanți este nelimitat.
7.4 Pentru desfăşurarea procedurii de selecție este obligatorie participarea a cel puţin unui
ofertant.
7.5 Etapa 1 – Eligibilitate administrativă
Documentele necesare pentru depunerea ofertei sunt:
1. Copie (CONFORM CU ORIGINALUL) a certificatului de înregistrare;
2. Copie (CONFORM CU ORIGINALUL) a Actului Constitutiv al entității juridice (firme,
fundații, asociații);
3. Copie (CONFORM CU ORIGINALUL) al Extrasului din Registrul Special
(fundații/asociații):
4. Certificat constatator emis de către Oficiul Registrul Comerțului, în termen de
valabilitate la data deschiderii ofertei (în cazul societăților comerciale) – inclusiv lista
coduri CAEN autorizate/activate;
5. Ultimele situații financiare depuse la Ministerul Finanțelor, cu recipisa/dovada depunerii
acestora;
6. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată la bugetul statului
și contribuțiile sociale, din care să rezulte că nu are restanțe - în termen de valabilitate
la data deschiderii ofertei;
7. Certificat de atestare financiară privind impozitele și taxele locale, din care să rezulte
că nu are restanțe - în termen de valabilitate la data deschiderii ofertei;
8. Cazier judiciar al reprezentantului legal al entității juridice - în termen de valabilitate la
data deschiderii ofertei;
9. Formular 1 - Scrisoare de intenție (după model);
10. Formular 2 - Declarație pe proprie răspundere cu privire la codul CAEN aferent
activităților desfășurate în cadrul parcului industrial pe durata existenței contractului
(după model);
11. Formular 3 - Oferta financiară (după model);
12. Formular 4 - Angajament asumat de entitate referitor la resursa umană angajată (după
model);
13. Formular 5 – Declarație de asumare (după model);
14. Formular 6 – Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă istoricul litigiilor sau
lipsa acestora (după model);
15. Formular 7 – Informare GDPR;
16. Formular 8 – Opis – Listă de verificare - Etapa 1 - Eligibilitate administrativă (după
model).
9
Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320

CAIET DE SARCINI // SPAȚII BIROU TEAM
Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele selecției,
este secretă şi se depune la sediul organizatorului selecției. 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 dreptul de folosință
asupra biroului de producție media, în condițiile prevăzute în documentaţia de selecție şi oferta
depusă şi de a semna contractul de administrare și prestare servicii conexe cu societatea Cluj
Innovation Park S.A.
Oferta se va redacta în limba română şi se va introduce în plic sigilat, și se va depune în
perioada anunțată pentru selecție, la clădirea CREIC – Centrul Regional de Excelență pentru
industrii Creative, din Parcul Industrial Cluj Innovation Park, Strada Tiberiu Popovici nr. 2-4,
Cluj-Napoca, județul Cluj.
Documentele se vor depune la dosar conform FORMULARULUI 8 – OPIS. SE VA
RESPECTA ORDINEA DOCUMENTELOR!!!
Pe plicul ofertei se trec datele de identificare ale entității juridice ofertante, iar acesta va fi
adresat Societății Cluj Innovation Park S.A. – Comisiei de evaluare a Ofertelor în cadrul
procedurii de SELECȚIE desfășurată în perioada 20.08.2020 până la 24.09.2020, pentru
spații de birou situate în Centrului TEAM - Parcul Industrial CLUJ INNOVATION PARK.
7.6 Etapa 2 – Punctaj
Pentru ofertele care s-au calificat în Etapa 2 se trece la calcularea punctajului. Acesta va fi
calculat după cum urmează:
a) Prețul oferit (preț chirie) - 70%
b) Numărul locurilor de muncă nou create - 20%
c) Activități de cercetare-dezvoltare – 10%
Detalii – GRILA DE EVALUARE (Anexa nr. 2)

CAPITOLUL 8. PERIOADA DE DEPUNERE A OFERTELOR
8.1 Depunerea ofertelor se va face la Centrul Regional de Excelență pentru Industrii Creative,
str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj (coordonate Google 46.820823,
23.580540), în perioada 20 august 2020 – 23 septembrie 2020, de luni până vineri, în
intervalul orar 09.00 – 16.00, iar în data de 24 septembrie 2020 până la ora 14.00.
Organizatorul selecției nu va putea primi oferte în afara acestui interval.

CAPITOLUL 9. DURATA DE VALABILITATE A OFERTEI
9.1 Oferta este valabilă o perioadă de 60 zile de la data deschiderii ofertei (25 septembrie
2020) pentru dobândirea și exercitarea de către aplicanți a dreptului de folosință asupra
spațiilor de birou din cadrul parcului industrial Cluj Innovation Park – Centrul TEAM.
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CAPITOLUL 10. EVALUAREA OFERTELOR
10.1 După verificarea existenței, conformității și valabilității documentelor solicitate, precum
și după verificarea îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate impuse, Comisia de
Evaluare a Ofertelor va proceda la evaluarea ofertelor admisibile.
10.2 Ofertele se vor deschide în data de 25 septembrie 2020, la sediul Centrului CREIC din
Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, de către comisia de
selecție, care va analiza din punct de vedere administrativ ofertele depuse, conform listei de
verificare – Formular 8 - OPIS. Ulterior, se trece la evaluarea pe baza punctajului pentru
ofertele calificate în etapa 1.
10.3 Dacă consideră necesar, Comisia de selecție poate solicita clarificări la documentația
depusă de ofertant.
10.4 În etapa 2 se calculează punctajele pentru fiecare ofertă. Va fi declarată câștigătoare
oferta care îndeplinește cel mai mare punctaj (vezi Grila de evaluare – Anexa 2).

CAPITOLUL 11. ADJUDECAREA ȘI COMUNICAREA REZULTATULUI
11.1 Ofertantul câştigător al selecției va fi ofertantul care prezintă oferta cu cel mai mare
punctaj conform grilei de evaluare dintre ofertele calificate. În cazul obținerii unui punctaj egal
a doi sau mai mulți ofertanți pentru aceeași unitate, reprezentanții legali ai entităților în cauză
vor fi invitați la o sesiune nouă de ofertare, unde câștigătorul desemnat va fi ofertantul care
se angajează la cel mai mare preț al chiriei/mp/lună + TVA. Pasul de creștere al ofertării va fi
de 0,1 EUR/mp/lună.
11.2 Organizatorul selecției va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul procedurii de selecție
până cel târziu în data de 30 septembrie 2020.
11.3 Perioada de contestații este de cel mult 2 zile (48 ore) de la data comunicării rezultatului
procedurii de selecție (1.10.2020 – 2.10.2020).
11.4 În funcție de complexitate, contestațiile vor fi soluționate de către SocietateaAdministrator în termen de cel mult 10 (zece) zile de la depunerii acestora. În vederea
soluționării contestației, Societatea-Administrator poate solicita contestatorului lămuriri,
precum și orice date/documente, în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul
contestației. Societatea-Administrator are dreptul de a solicita orice date necesare pentru
soluționarea contestațiilor și de la alte persoane fizice sau entități juridice.
11.5 După stabilirea rezultatului final al selecției, organizatorul îi invită pe câștigătorii acesteia
pentru încheierea contractului de administrare și prestare de servicii conexe.
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CAPITOLUL 12. ALTE INFORMAŢII
12.1 Va fi respinsă ca INACCEPTABILĂ oferta care se încadrează într-una din următoarele
situații:
-

nu îndeplinește condițiile prevăzute în prezentul caietul de sarcini;

-

a fost depusă după data și ora limită de depunere sau la altă adresă decât cele indicate
în anunțul de participare;

12.2 OFERTA ADMINISIBILĂ reprezintă oferta care nu se încadrează în niciuna dintre
situațiile prevăzute la punctele de mai sus.
12.3 Dreptul organizatorului de a anula aplicarea procedurii de selecție.
Organizatorul are dreptul de a anula procedura de selecție dacă:
a) nu există cel puțin un ofertant calificat;
b) au fost prezentate doar oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:
 sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor;
 nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele prevăzute în
prezentele instrucţiuni și caietul de sarcini;
 conţin, în propunerea financiară, preţuri sub preţul de pornire stabilit;
 conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod
evident dezavantajoase pentru administrator;
c) circumstanţe excepţionale afectează procedura de închiriere prin procedură de selecție
sau este imposibilă încheierea contractului;
d) orice alte circumstanțe excepționale.
Decizia de anulare sau de amânare a selecției va fi luată de conducerea societății împreună
cu comisia de selecție stabilită prin decizia Directorului general, în baza unei note
justificative.
12.4. Contractul de administrare și prestări servicii conexe intră în vigoare la momentul
semnării lui, iar obligațiile de plată încep să curgă de la momentul predării unității prin Proces
Verbal de Predare-Primire.
12.5 Prezentul Caiet de sarcini se constituie ca anexă la contractul de administrare
și prestare servicii conexe care va fi încheiat cu ofertantul câștigător, prevederile
caietului de sarcini fiind obligatorii în aceeași măsură ca și prevederile contractului
care va fi semnat.
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Anexa 1 – BIROU 301 – Centrul TEAM – etaj 3
Suprafață – 80,32 mp

13
Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320

CAIET DE SARCINI // SPAȚII BIROU TEAM
BIROU 302 – Centrul TEAM – etaj 3
Suprafață de 90,25 mp

14
Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320

CAIET DE SARCINI // SPAȚII BIROU TEAM
BIROU 303 – centrul TEAM – ETAJ 3
Suprafața de 97,56 mp
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BIROU 304 - centrul TEAM – etaj 3
Suprafața de 109,37 mp
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BIROU 305 – centrul TEAM – etaj 3
Suprafața de 89,13 mp
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Anexa 2
GRILA DE EVALUARE
În vederea stabilirii ofertantului câștigător, evaluarea se va face prin alocarea
următorului punctaj:
Evaluarea
În vederea stabilirii ofertantului câștigător, evaluarea se va face prin alocarea următorului
punctaj:
d) Prețul oferit (preț chirie) e) Numărul locurilor de muncă nou create f) activități de cercetare-dezvoltare -

70%;
20%;
10%;

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul în ceea ce privește oferta pentru spații:
A. Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul oferit” - P se acordă astfel: pentru cea
mai mare sumă oferită se acordă punctajul maxim alocat (70); pentru o altă sumă se
acordă un punctaj care se calculează astfel:
Pn= (Sn/Sm) x 70
Pn- Punctajul pentru factorul de evaluare ”Prețul oferit” de investitorul n;
Sn- Suma totală oferită de investitorul n;
Sm- Suma totală maximă oferită în cadrul procedurii;
B. Punctajul pentru factorul de evaluare „Numărul locurilor de muncă” create în cadrul
parcului industrial Cluj Innovation Park se acordă astfel: pentru cel mai mare număr
de locuri de muncă se acordă punctajul maxim alocat (20); pentru un număr de
locuri de muncă mai mic puctajul se acordă astfel:
Ln= (Nn/Nm) x 20
Ln- Punctajul pentru factorul de evaluare „Numărul locurilor de muncă” create în cadrul
Centrului la care se angajează investitorul n;
Nn- Numărul de locuri de muncă la care se angajează investitorul n;
Nm- Numărul maxim de locuri de muncă asumat în cadrul procedurii;
C. Punctajul acordat pentru activități de cercetare-dezvoltare este de 10 puncte dacă
ofertantul desfășoară astfel de activități (Cod CAEN autorizat/activat – clasa 72,
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activități autorizate) și 0 dacă nu desfășoară activitățile menționate (activități de
cercetare-dezvoltare).

Anexa 3

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
A SPAȚIULUI DE BIROU cu nr. ........
CENTRUL TEAM - CLUJ INNOVATION PARK
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Formular 1
SCRISOARE DE INTENȚIE
În cadrul procedurii de selecție organizate în perioada 20.08.2020 – 24.09.2020, de către
societatea Cluj Innovation Park S.A., pentru dobândirea și exercitarea de către rezidenți a
dreptului de folosință asupra unui spațiu de birou din Centrul TEAM – Parcul Industrial Cluj
Innovation Park (Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 6, Cluj-Napoca, județul Cluj), prin
prezenta, societatea ____________________________________
(denumirea ofertantului)
Își manifestă intenţia fermă de participare pentru obținerea unui drept de folosință asupra
asupra spațiului de birou din centrul TEAM cu numărul ______ și în suprafață de _____.
Am luat la cunoştinţă condiţiile de participare la selecție, condiţiile respingerii ofertei,
prevăzute în instrucţiunile selecției, şi ne asumăm responsabilitatea participării la procedura
de selecție.
Oferta este valabilă 60 de zile de la data deschiderii ofertei (data deschiderii 25.09.2020).
DATE OFERTANT
1) Denumire entitate juridică:
2) Cod fiscal:
3) Nr. Înregistrare:
4) Sediul social:
5) Email:
/ tel:
6) Fax:
7) Cont bancar:
8) Banca:
9) Capitalul social / Cifra de afaceri
/
10) Sediul sucursalelor/filialelor locale (dacă este cazul):
11) Reprezentant legal:
12) Funcţia:
13) Număr angajați:
14) Descrierea activității ofertantului în Parcul industrial Cluj Innovation Park

lei

Reprezentant legal,
Nume, prenume:
Semnătură:
Dată:
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Formular 2
DECLARAȚIE PRIVIND CODUL/CODURILE CAEN ALE ACTIVITĂȚILOR PRESTATE
ÎN CENTRUL TEAM

Anexa la Contractul de administrare și de prestări servicii conexe
Suntem interesați și ne asumăm desfășurarea activității în Parcul Industrial CLUJ
INNOVATION PARK – Centrul TEAM în următoarele domenii de activitate (dintre cele
prevăzute în Anexa la Regulamentul de organizare și funcționare a parcului industrial, accesibil
pe www.clujinnovationpark.ro):
Cod CAEN, Descriere:

________________________________________________________________
___
___

_______________________________________________________________
___
___
___________________________________________________________________________
Reprezentant legal,
Nume, prenume:
Semnătură:
Dată:
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Formular 3
OFERTA FINANCIARĂ

Subsemnatul/a ………………….………………………………...........................................................,
în calitate de reprezentant legal al ...........……………………………...........................................,
cu sediul social în ........... ……………………….....…………………………....................................…,
declar următoarele în numele și pe seama Ofertantului:
Pentru obținerea unui drept de folosință asupra spațiului de birou cu nr.____ și în suprafață
de ____, din Centrul TEAM - Parcul Industrial CLUJ INNOVATION PARK
oferim o chirie lunară de _______________ EUR/mp/lună
_______________________________________________________________ (Litere)
* prețul de pornire al ofertării este minim 5,6 EUR/mp/lună, iar pasul de creștere în
ofertare este de 0,1 EUR/mp/lună;
** taxa service-charge în cuantum de 1,9 EUR/mp/lună reprezintă un cost fix, asumat
prin semnarea prezentei oferte financiare;
*** prezenta Ofertă Financiară este valabilă 60 de zile de la data deschiderii ofertei (data
deschiderii: 25.09.2020).

Reprezentant legal,
Nume, prenume:
Semnătură:
Dată:

22
Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320

CAIET DE SARCINI // SPAȚII BIROU TEAM
Formular 4
ANGAJAMENTUL
asumat referitor la personalul angajat

Anexă la Contractul de administrare și de prestări servicii conexe

Subsemnatul/a ……………….………………..........………...............................................……….....,
în calitate de reprezentant legal ...............……………………...........................................……..,
cu sediul social ...............…………................................................................…………........…,
declar următoarele în numele și pe seama Ofertantului:
Entitatea pe care o reprezint se obligă să efectueze angajări de personal, care să-și desfășoare
activitatea în cadrul Parcului Industrial Cluj Innovation Park – Centrul TEAM, după cum
urmează:
Personal total planificat până la data de 30.06.2021:
……....….…. angajaţi, din care, estimez …………………….femei;
La data angajării numărului de persoane menţionate, mă angajez necondiționat să transmit
Societății-Administrator Extrasul Revisal al entității, precum și copie a ultimei balanțe contabile,
semnate de către reprezentantul legal al entității, prin care să se confirme exactitatea
îndeplinirii angajamentului asumat prin Contractul de administrare și de prestări servicii.
În ipoteza în care nu voi respecta numărul de angajați promis în cadrul prezentei proceduri de
selecție, sunt de acord și accept rezilierea de drept a contractului ce va fi încheiat, cu daune
interese.
Reprezentant legal,
Nume, prenume:
Semnătură:
Dată:
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Formular 5
DECLARAȚIE DE ASUMARE
a condițiilor de participare la procedura de selecție
pentru obținerea unui drept de folosință asupra spațiului de birou cu numărul _____, din
Parcul Industrial CLUJ INNOVATION PARK, Centrul TEAM

I. Subsemnatul / Subsemnaţii …………..............................................……………………………….,
reprezentant / reprezentanţi legal / legali al / ai ………………….......................……………………,
întreprindere care va participa la procedura de selecție pentru obținerea unui drept de folosință
asupra spațiului multifuncțional, din Parcul Industrial CLUJ INNOVATION PARK, Centrul TEAM,
organizată de CLUJ INNOVATION PARK S.A. în calitate de Administrator, conform anunţului
din data de 20 august 2020, 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 şi am înţeles conţinutul prezentei declaraţii;
2. consimt / consimţim descalificarea noastră de la procedura de selecție 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;
3. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare
concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;
4. în sensul prezentei declaraţii, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau
juridică, alta decât ofertantul, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de selecție,
sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;
5. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte preţurile, tarifele, metodele / formulele de calcul ale acestora, intenţia
de a oferta sau nu la această procedură;
6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în
ceea ce priveşte specificaţii particulare ale investițiilor propuse;
7. 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.;
8. nu este insolvabil, 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;
9. nu furnizează date false/inexacte în documentele de calificare;
10. entitatea nu are înscrise, în documentele de înregistrare/funcționare, menţiuni
referitoare la falimente, condamnări, abuz de încredere, amenzi, abateri;
11. declară că acceptă în totalitate caietul de sarcini.
III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar / declarăm că cele
consemnate în prezenta declaraţie sunt adevarate şi întrutotul conforme cu realitatea.
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Reprezentant legal,
Nume, prenume:
Semnătură:
Dată:
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Formular 6
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND ISTORICUL
LITIGIILOR SAU LIPSA ACESTORA
Subsemnatul / Subsemnaţii …………..............................................……………………………….,
reprezentant / reprezentanţi legal / legali al / ai ………………….......................……………………,
entitate care va participa la procedura de selecție pentru obținerea unui drept de folosință
asupra spațiului de birou cu nr. _____ și în suprafață de ____, din Parcul Industrial CLUJ
INNOVATION PARK - Centrul TEAM, prin prezenta declarăm următoarele (alegeți una dintre
variantele de mai jos):
□ societatea NU este implicată în niciun litigiu aflat pe rolul instanțelor de judecată
SAU
□ Societatea are calitatea de reclamant/pârât în următoarele litigii:
Nr.
crt.

Instanța, număr dosar

Calitate
(reclamant/pârât)

Obiect
litigiu

Descriere

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

Stimate ofertant/reprezentant ofertant,

Având în vedere intenția dumneavoastră de a vă înscrie şi de a participa la procedura de
selecție organizată de compania CLUJ INNOVATION PARK SA, cu sediul în municipiul ClujNapoca, str. F. D. Roosevelt, nr. 2/16, județul Cluj, CUI RO33168451, J12/1645/2014, în
conformitate cu Regulamentul General al Uniunii Europene privind protecția datelor
(Regulamentul UE 2016/679, GDPR) vă informăm următoarele:
Datele dvs. personale vor fi prelucrate de societatea CLUJ INNOVATION PARK SA, cu sediul în
Cluj-Napoca, str. F. D. Roosevelt, nr. 2/16, județul Cluj, CUI RO33168451, J12/1645/2014, tel:
0264/450 320, email: office@clujinnovationpark.ro, reprezentată prin director general dl.
Alexandru Coroian,

1. Scopul şi temeiul prelucrării:
Datele dvs. personale / entității reprezentate de dvs. vor fi prelucrate legal în scopul:
- înregistrării/procesării/studierii/evaluării ofertei depuse de dvs.;
- participării entității reprezentată de dvs. la procedura de selecție organizată de către
CLUJ INNOVATION PARK SA;
- semnării contractului, îndeplinirii formalităţilor legate de întocmirea/semnarea
contractului, în ipoteza în care oferta dvs. a fost stabilită ofertă câştigătoare.
Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va face cu respectarea
garanțiilor adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele dumneavoastră, în condițiile
art 6 alin 1 lit b) şi c) din Regulamentul 697/2016.
2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:
Vor fi prelucrate doar datele cu caracter personal strict necesare în scopurile menţionate mai
sus. În special, societatea va prelucra datele dumneavoastră obișnuite cu caracter personal şi
anume: date de identificare, date de localizare (nume, prenume, semnătură, număr de telefon,
adresă de e mail, domiciliu, CNP, serie, număr CI, sexul, data şi locul naşterii), date de
identificare ale persoanelor fizice care exercită o activitate autorizată (nume, prenume, adresă
de domiciliu-reşedinţă, CNP, cod unic de identificare, număr de telefon, fix/mobil, serie, număr
act de identitate, adresă de e-mail, sex, data şi locul naşterii, imaginea) sau date incluse în
declaraţiile pe proprie răspundere, documente emise sau depuse la Oficiul Registrului
Comerţului, certificate de înregistrare/certificate de atestare a situaţiei fiscale, autorizaţii de
funcţionare, date privind pregătirea şi experienţa profesională incluse în recomandări, CV uri,
la care se adaugă orice alte date comunicate de către dumneavoastră sau solicitate în scopul
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prezentat la punctul 1 de mai sus.
CLUJ INNOVATION PARK SA nu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal din
categoria datelor sensibile.
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea,
trebuie să fiți conștient de faptul că, fără furnizarea datelor cu caracter personal necesare,
CLUJ INNOVATION PARK SA nu va putea da eficienţă prevederilor legale cuprinse în OUG
57/2019 şi în consecinţă nu va putea să procedeze la continuarea procedurii de atribuire a
unui contract de închiriere.
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite către diverşi destinatari sau terţe
părţi precum, ANAF, Curtea de Conturi, instanţe de judecată, sau către alte instituţii şi
organisme de certificare şi autorizare, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile
privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.
Societatea CLUJ INNOVATION PARK SA nu transferă şi nu intenţionează să transfere datele
dvs. personale către o ţară tertă sau o organizaţie internaţională. Dacă intenţiile societăţii se
vor modifica, vă vom informa în prealabil, respectând prevederile Regulamentului 679/2016.
CLUJ INNOVATION PARK SA foloseşte măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să
protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Ulterior comunicării
datelor cu caracter personal, societatea foloseşte proceduri stricte și politici de securitate
pentru a împiedica accesul neautorizat.
3. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
CLUJ INNOVATION PARK SA va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreagă
perioadă a derulării procedurii, precum şi ulterior, potrivit termenelor de stocare legale.
4. Care sunt drepturile dumneavoastră
Începând cu 25 mai 2018 aveți următoarele drepturi ce rezultă din Regulamentul UE privind
protecția datelor cu caracter personal: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau
actualizarea datelor, dreptul la ștergerea datelor, când sunt îndeplinite o serie de condiții (spre
ex. dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus), dreptul la restricționarea
prelucrării, dreptul de a vi se comunica orice rectificare, ștergere sau restricționare a
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a fi notificat în caz
de încălcare a securității datelor, dreptul a va retrage consimțământul cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal pentru cazurile în care v-ați exprimat acest consimțământ. De
asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
CLUJ INNOVATION PARK SA nu prelucrează date personale printr-un proces decizional
automatizat şi nu crează profiluri în sensul menţionat la art. 22 alin. 1 şi 4 din Regulamentul
679/2016.
În cazul în care CLUJ INNOVATION PARK SA va intenţiona să prelucreze ulterior datele cu
caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, va furniza,
înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice
informaţii suplimentare relevante
28
Cluj-Napoca, Str. F. D. Roosevelt nr.2 / 16, Tel / Fax: + 40 264 450 320

CAIET DE SARCINI // SPAȚII BIROU TEAM
Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate
mai sus și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta,
puteți să contactați persoana responsabila cu protectia datelor din cadrul CLUJ INNOVATION
PARK SA la sediul societăţii sau la adresa poștală: municipiul Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu
nr. 2-4, Județul Cluj.

Am luat la cunoștință:

Reprezentant legal,
Nume, prenume:
Semnătură:
Dată:
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Formular 8

OPIS – ETAPA 1
Listă de verificare
ELIGIBILITATE ADMINISTRATIVĂ
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6

DOCUMENT

DA

NU

Copie (CONFORM CU ORIGINALUL) a certificatului de înregistrare
Copie (CONFORM CU ORIGINALUL) a Actului Constitutiv al
entității juridice (firme, fundații, asociații)
Copie (CONFORM CU ORIGINALUL) a Extrasului din Registrul
Special (fundații, asociații) – după caz
Certificat constatator emis de către Oficiul Registrul Comerțului în termen de valabilitate la data deschiderii ofertei pentru societăți (inclusiv lista coduri CAEN autorizate/acivate)
Ultimele situații financiare depuse la Ministerul Finanțelor – cu
recipisă/dovada depunerii acestora
Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de
plată la bugetul statului și contribuțiile sociale, din care să rezulte
că nu are restanțe - în termen de valabilitate la data

deschiderii ofertei
7

Certificat de atestare financiară privind impozitele și taxele locale,
din care să rezulte că nu are restanțe - în termen de

valabilitate la data deschiderii ofertei
8

Cazier judiciar al reprezentantului legal al entității juridice - în

10
11

Formular 1 - Scrisoare de intenție (după model)
Formular 2 – Declarație privind codul/codurile CAEN ale
activităților prestate în Centrul TEAM (spațiu multifuncționale)
Formular 3 – Oferta financiară (după model)
Formular 4 - Angajament asumat de referitor la resursa umană
angajată (după model)
Formular 5 – Declarație de asumare (după model)
Formular 6 - Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă
istoricul litigiilor sau lipsa acestora (după model)
Formular 7 – Informare GDPR
Formular 8 – Opis – Listă de verificare - Eligibilitate administrativă
(după model)

12
13
15
16
17
18

termen de valabilitate la data deschiderii ofertei

Reprezentant legal,
Nume, prenume:
Semnătură:
Dată:
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