
Servicii de curățenie și igienizare  Cod CPV 90900000-6 

ADV1214101/17.05.2021 

Valoare estimată: 25 800 lei 

Descriere contract: 

Obiectul contractului  îl constituie realizarea Serviciilor de curăţenie, cod CPV- 90900000-6, la 

Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în sectorul Automotive,  str. Paul 

Morand nr. 15, Parc industrial Freidorf, Timișoara. 

Serviciile de curăţenie și igienizare, se vor face de către o entitate specializată în prestarea acestor 

servicii,  conform legii și specificațiilor din caietul de sarcini. 

Curățenia se va efectua 4 h/zi , într-un interval orar stabilit de comun acord între orele 7
00

-18
00

, în 

zilele lucrătoare ale săptămânii, de luni până vineri, exceptând zilele libere legale. Contractul va 

totaliza un număr de 600 de ore pentru perioada 01.06-31.12.2021.  

Conditii referitoare la contract: 

Serviciile de curățenie și igienizare vor fi prestate , conform documentației de atribuire (caiet de 

sarcini nr.481/11.05.2021 ), atașat prezentului anunț și postat pe pagina de internet a autorității 

contractante www.cerctm.ro , categoria Anunțuri/Achiziții. Prețul estimat pentru achiziționarea 

serviciilor de curățenie este de 43 lei/oră fără TVA x 600 de ore pentru perioada 01.06-31.12.2021. 

Conditii de participare: 

Operatorii economici interesați vor transmite oferta la adresa de e-mail: office@cerctm.ro  sau depusă 

pe suport de hârtie la sediul autoritații contractante - Serviciul Public de Administrare CERC , 

Timișoara, str. Paul Morand, nr. 15, până cel târziu la data de 19.05.2021, ora 16:00. Oferta va 

cuprinde: 

 Propunerea tehnica, care va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite și asumate in 

totalitate cerintele impuse în Caietul de sarcini; 

 Propunere financiară ( Formularul de ofertă)  

 Formularele anexate prezentului anunț semnate și ștampilate; 

 Contractul de prestări servicii de curățenie semnat și ștampilat; 

 Copie certificat ONRC ( conform cu originalul) 

Criterii de atribuire: 

Oferta declarata câștigătoare, va fi oferta corespunzătoare din punct de vedere tehnic al cerințelor 

minime impuse în caietul de sarcini și care va prezenta cel mai mic preț. 

Informatii suplimentare:  

Contractul se va derula pe perioada 01.06-31.12.2021 cu posibilitate de prelungire, conform art. 221 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, conform documentației atașate, iar plata se va realiza 

lunar în termen de 30 de zile de la recepția serviciului. 


