INFORMAȚII GENERALE DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Denumirea: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj
(cod fiscal: 4722528)
Sediul: Str. Aviator Bădescu nr.3-5, Cluj
Număr de telefon: +40 (0) 264-595 398
OBIECTUL ACHIZIŢIEI
- Obiectul contractului care se va încheia între Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Cluj şi ofertantul desemnat câștigător îl reprezintă închirierea unui imobil și mentenanța
necesară, pentru desfășurarea activității Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj.
- Ofertantul câștigător va asigura locurile de parcare, mentenanța spațiului pe care îl
propune spre închiriere (repararea şi întreținerea clădirii și a spațiilor închiriate, a
echipamentelor și instalațiilor din dotare) conform specificațiilor minime prezentate în
caietul de sarcini.
DURATA ACORDULUI CADRU
- Prezentul acord cadru se încheie pentru o perioadă de 20 luni, cu posibilitate de
prelungire.
- Prelungirea acordului cadru se poate realiza înainte de expirarea duratei acestuia, prin
renegociere în avantajul Locatarului (Autorității Contractante), prin păstrarea sau
îmbunătățirea condițiilor inițiale.
A. Condiţii minime obligatorii
Suprafața totală închiriabilă necesară desfăşurării activităților Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă Cluj va fi de aproximativ 1000 mp utili în care este cuprinsă suprafața
sălilor de clasă și sălilor de terapie, a birourilor, a spațiilor comune, magazii, grupuri
sanitare, anexe. Imobilul trebuie să aibă adițional curte fără acces auto şi parcare cu 8-15
locuri.
Pentru îndeplinirea cerinței se va/vor prezenta releveul/releveele avizate de Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca.
Întregul imobil va fi utilizat în exclusivitate de către CSEI Cluj.
Imobilul, amplasat în Cluj-Napoca, trebuie să se situeze într-o locație adecvată unei
instituții de învățământ special, accesibilă cu mijloacele de transport în comun dar şi la o
distanță de maxim 2-3 km față de Centru, cu limitele: Str. Bună ziua, Complex Sportiv
Gheorgheni, P-ța IRA, B-dul Muncii-Universitatea Tehnică, Gară, Tetarom I, Str. BuciumNod N.
Imobilul să permită, în limita spațiului disponibil instalarea în exterior şi în interior a
însemnelor instituţiei sau a altor elemente de publicitate care au legătură cu specificul și
reprezentativitatea instituției.
Anexate ofertei se vor prezenta fotografii ale imobilului de închiriat, din exterior și
interior, aferente spațiilor propuse spre închiriere și/sau orice alte documente relevante
pentru susținerea celor prezentate în ofertă.
Trebuie să existe curte exterioră/ suprafață exterioară pentru loc de joacă.
Starea tehnică a imobilului să fie foarte bună, atât la interior, cât şi la exterior şi să nu
prezinte risc (inclusiv seismic) şi pericol public.
Din punct de vedere al încadrării la risc seismic, clădirea trebuie să se înscrie în
categoria de importanță „C” şi să se încadreze în Clasa Rs III de risc seismic conform
clasificării din Normativul P100 – 1 /2006.
Ofertantul va depune o adeverința privind încadrarea imobilului in clasele de risc
seismic emisa de Primăria Municipiului Cluj-Napoca sau expertiza tehnica întocmita de un
expert tehnic atestat pentru construcții, care sa certifice starea actuala a construcției,
inclusiv a riscului seismic, in copie cu mențiune „conform cu originalul”.

Clădirea trebuie să posede autorizație de securitate la incendiu conform prevederilor
Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor
coroborată cu prevederile H.G. nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de construcții şi
amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, respectiv
prin certificatul de performanță energetică conform prevederilor Legii nr. 372 din 13
decembrie 2005 (*republicată*) privind performanta energetică a clădirilor.
Imobilul trebuie să fie accesibilizat persoanelor cu dizabilități in conformitate cu
prevederile Legii nr. 448/2006 republicata în 2008, legea privind protecția si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, varianta in vigoare.
Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita documente în vederea
verificării celor declarate de ofertant.
Spațiul trebuie să asigure cel puțin o cale de acces si o cale de evacuare în caz de
urgență, să permită asigurarea pazei obiectivului pentru toate intrările, să permită accesul
pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Accesul între etaje va fi asigurat atât de scări, dar existența unui lift constituie avantaj
(pentru clădire cu mai mult de 3 etaje).
Scările vor fi prevăzute cu podest podest de odihnă. Lungimea treptei va fi de minim 1
metru.
În situația când nivelul curent al clădirii se dezvoltă linear, vor trebui să existe două
grupuri de căi de acces (scară + lift) distribuite echilibrat, astfel încât să preia în mod egal
defluirea personalului angajat.
Spațiul aferent desfăşurării activităților curente va fi compartimentat în încăperi
dispuse pe fiecare nivel, fiecare încăpere având o suprafața cuprinsă între 16-25 mp ce va
funcționa cu destinația birouri, săli de clasă.
Fiecare nivel curent va fi deservit de grupuri sanitare, săli de terapie, cabinet medical,
dacă structura permite .
Operatorul economic va depune în cadrul ofertei tehnice, două propuneri de
compartimentare a spațiului ofertat (plan de compartimentare), care va fi
completat/modificat/actualizat, daca este cazul, de comun acord cu Autoritatea
contractanta. Planul de compartimentare agreat de parți va fi aprobat de autoritatea
contractanta în termen de 10 zile si va deveni anexa la contractul de servicii.
Spațiu destinat sălilor de clasă va fi structurat astfel:
- 11 săli – clase pentru elevi cu Deficiență Mentală Severă- suprafață minimă 17mp
- 9 săli – clase pentru elevi cu Deficiență Mentală Moderată – suprafață minimă 25 mp
- 2 săli - Grupe preșcolari – suprafață minimă 20-25 mp
Aceste spații vor fi deservite de 1 sală de şedință, grupuri sanitare, chicinete, cabinet medical, 46 săli de terapii, 4 birouri.
De asemenea aceste spații trebuie să fie prevăzute cu mijloace de alarmare și semnalizare
anti-incendiu (inclusiv detector de fum) şi mijloace de stingere a incendiilor conform
prevederilor Ordinului 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996
Aceste spații pot fi amenajate atât la parter/etaj cat si la subsol, cu posibilitatea de conectare
a acestora la rețeaua telefonică şi date a clădirii.
Spațiu pentru magazie şi depozitare poate fi amenajat și la subsol.
Spațiul pentru magazie si depozitare poate fi amenajat atât la parter/etaj cat si la subsol, în
condițiile asigurării unui acces facil la căile de acces : scări, lift, rampă, dupa caz. Încăperile vor
avea asigurate: iluminare corespunzatoare, ventilatie, instalație stins incendiu. In situația când
parcarea este situată la subsolul clădirii, acest spatiu trebuie să fie prevăzut cu instalații de
ventilație, alarmă şi stins incendii, canalizare conform normelor în vigoare dar şi cu un sistem

de monitorizare a locurilor de parcare ocupate/libere.
B. Dotări tehnice şi instalații
- Imobilul trebuie să dețină în perfectă stare de funcționare toate dotările tehnice și
sanitare menționate mai jos:
- Sistem propriu de încălzire care să asigure temperaturi optime de lucru;
- Sistem de iluminat asigurat de corpuri echipate cu bec (tub) led;
- Sistem de iluminat în caz de situații de urgență.
- Imobilul sa fie racordat la rețea alimentare cu apă cu contorizare separată.
- Imobilul sa fie racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, cu contorizare
separată.
- Instalație electrică în imobil;
- Instalatie curenți slabi (telefonie, internet) cablaj primar
- Instalație detecție şi semnalizare antiefracție, supraveghere video
- Instalație sanitară în imobil (apă şi canal) și grupuri sanitare fete/băieți pe fiecare nivel;
- Rețea de canalizare în imobil
- Rețea de hidranți la interior;
- Lifturi dotate cu sistem de comunicații şi sistem de ventilație, dacă e cazul
C.

Finisaje, amenajări interioare
Spațiul va fi complet dotat cu următoarele finisaje:
- în spațiile cu destinație birouri, săli de clasă, săli de trapie – podea acoperita cu
parchet/tarket;
- în spațiile de circulații - gresie de trafic intens sau parchet de trafic intens;
- în grupurile sanitare - faianță, gresie;
- uși dotate cu încuietori cu butuc;
- tâmplarie termopan;
- ferestre cu posibilitate de deschidere;
- iluminat natural pentru fiecare etaj;
- zugrăveli lavabile pe pereți și tavane, după caz (în funcție de tipul de material
folosit);
- corpuri de iluminat montate în toate spațiile;

Grupurile sanitare pentru fete/băieți vor fi amplasate la fiecare etaj şi dotate cu lavoare,
closete cu apă.
Deasemenea va exista minim 1 toaleta pentru persoane cu dizabilitati.
D. Serviciile minime de mentenanța care vor fi asigurate de locator:
Reparații aduse Clădirii
1.
Repararea, decorarea curățarea si întreținerea
acoperișului şi exteriorului Clădirii;
lifturilor şi întregii instalații mecanice sau electrice a liftului pentru Clădire
instalațiilor, conductelor şi echipamentelor clădirii (care nu sunt responsabilitatea nici
unuia dintre chiriașii clădirii);
parcării auto;
reparațiile de accesorii şi țevi, altele decât cele care se datorează folosirii Locației de
către Chiriaș;
2.

Servicii de P.S.I.

Operarea, repararea, reînnoirea, curățarea şi întreținerea:
- alarmelor de incendiu;
- sistemelor de stingere a incendiilor din clădire;
- echipamentelor pentru prevenirea incendiilor şi lupta împotriva incendiilor şi aparate
auxiliare, inclusiv in aria închiriabilă.
E. Predarea în folosinţă a spaţiului închiriat
În termen de 10 zile lucrătoare de la declararea câștigătorului și în urma discuțiilor
purtate, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj va transmite ofertantului declarat
câștigător planul de compartimentare aprobat. Imposibilitatea ajungerii la un acord și/sau
nerespectarea termenelor, acordă dreptul autorității contractante de a nu semna contractul, de
a trece la următorul operator economic, clasat pe locul 2, sau de a anula procedura.
După primirea planului de compartimentarea în termen de maxim 10 de zile ofertantul
va obține toate avizele și va efectua lucrările necesare, fără a depăși termenul de 10 de zile.
În 10 zile după finalizarea lucrărilor de compartimentare, ofertantul va preda spațiu spre
folosința Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj pe bază de proces verbal de predare primire în care se va menționa spațiul cu dotările sale, starea tehnică şi gradul de uzura a
acestora.
Contractul de închiriere intra în vigoare la data semnării de către părți a procesului
verbal de predare-primire/recepție.
Căile de evacuare trebuie să respecte cerințele normativelor pentru prevenirea şi
stingerea incendiilor, a normativelor şi normelor antiseismice și a celor vizând securitatea și
sănătatea în muncă.
NOTĂ: Toate cerințele trebuie asumate de ofertant în propunerea sa tehnică și trebuie
îndeplinite de acesta până la data predării în folosință a spațiului.
Ofertantul îşi asumă obligația ca până la data predării în folosință a spațiului închiriat în
incinta imobilului, să asigure toate amenajările necesare (conform cerințelor minime
solicitate), astfel încât să răspundă cerințelor Autorității Contractante.
F. Oferta financiară
Oferta financiară depusă de ofertant va detalia următoarele aspecte:
Nr.
crt.

Tipuri de cheltuieli

1
1.

Valoare
lunară
ofertată,
EURO fără
TV
A

Preț
unitar
ofertat,
EURO/mp cu
TVA

Suprafață
ofertată în
m.p.
3

4

Valoare lunară
ofertată, EURO
cu TVA
5

Închiriere
spațiu
util
(incluziv mentenanța)
Prețul total al ofertei va fi exprimat în lei, fără TVA, și va îngloba costurile legate de:
- Închirierea spațiului util (birouri, spații administrative și tehnice)/mp;
- Costul lunar aferent mentenanței/mp/lună;
Toate costurile serviciilor menționate mai sus vor fi suportate de proprietar în costul chiriei
totale lunare, cu excepția costurilor lunare de utilități (apă, energie electrică, încălzire/gaz) și
telefonie fixă, internet, TV care se vor plăti de către CSEI Cluj separat lunar, pe baza facturilor
emise de furnizori si prezentate de proprietarul spațiului.
Criteriului de atribuire

Cel mai bun raport calitate/preț

■

ALGORITM DE CALCUL
Algoritmul de calcul pentru evaluarea ofertelor constă în aplicarea criteriului calitate/preț care
presupune clasificarea ofertelor în ordinea descrescătoare a punctajelor combinate, tehnic şi financiar,
având în vedere ponderile indicate pentru fiecare dintre punctajele respective. Va fi declarată
câștigătoare oferta care obține cel mai mare număr de puncte.
Factorii luați în considerare pentru evaluarea ofertelor şi punctajul aferent fiecărui factor sunt
prezentați în continuare:
Punctajul total acordat pentru fiecare ofertă se calculează pe baza formulei:
Ptotal = P1 + P2
Factorii de evaluare propuși sunt:
Nr.
Crt.

Factori de evaluare

Punctaj

1

Propunerea tehnică

30 puncte

2

Propunerea financiară

70 puncte

P1 – Propunerea tehnică

punctaj maxim 30
puncte

Localizarea
ofertat
calculate

imobilului

(Distanțele
prin

Pentru imobilele situate la o distanță sub

vor fi 1.9 km față de Centru Cluj-Napoca

utilizarea

10 puncte

Google
mașina”.

Maps,

„cu Pentru imobilele situate la o distanță între
imobilele 1.9 si 3 km față Centru Cluj-Napoca

funcția

Pentru

5 puncte

ofertate care nu se incadrează
în limitele stabilite oferta va fi
considerată neconformă)
Posibilitatea

accesării

Pentru o distanță față de o stație de transport 5 puncte

mijloacelor de transport în în comun până la
comun (distanța față de o 200 m
stație de transport în comun
2 puncte
Distanțele for fi calculate Pentru o distanță față de o stație de transport
folosind Google Maps, funcția în comun între 401 m și 700 m
„Mers pe jos”.)
Alte facilități

Curtea exterioară (independentă de parcare)– 5 puncte
peste 500 mp
Asigurarea a min. 15 locuri de parcare

5 puncte

Existența liftului

5 puncte

P2 - Propunerea financiară
punctaj maxim 70 puncte
Pentru factorul de evaluare „PROPUNERE FINANCIARA” punctajul
se va acorda astfel:
a)-pentru oferta cu prețul cel mai mic (constituit din prețul unitar al
spațiului de închiriat/mp + costul unitar al mentenanței/mp cost unitar
aferent suprafeței de 1000 mp
P2 = 70 puncte
b)-pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se calculează după
algoritmul:
P2 = (prețul cel mai mic ofertat de la lit. a) / prețul ofertantului x) x 70
Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislației în vigoare.

PUNCTAJ MAXIM TOTAL (PT)

100

ncte

Factorii de evaluare prezentați se vor aplica numai ofertelor care vor îndeplini toate cerințele
minime stabilite de Autoritatea Contractantă, respectiv tuturor ofertelor declarate admisibile.
PT – reprezintă punctajul total pentru fiecare ofertă și se calculează ca sumă a tuturor punctajelor
obținute de ofertanți pentru fiecare dintre factorii enunțați mai sus.
În cadrul achiziției, în funcție de numărul de oferte ce vor fi depuse și declarate admisibile, vom
obține următoarele punctaje totale PT1, PT2, ..., PTn, ce vor fi ordonate descrescător în cadrul unui
clasament final.
Oferta cu cel mai bun raport calitate-preț (oferta cu cel mai mare punctaj total) se stabilește din
cadrul ofertelor declarate admisibile.
În cazul în care după aplicarea criteriului de atribuire, 2 oferte prezintă punctaj egal, în vederea
departajării acestora, Autoritatea Contractantă va alege oferta cu cel mai mare punctaj obținut la
factorul de evaluare „prețul ofertei”.
În situația în care se constată că punctajul obținut la factorul de evaluare “prețul ofertei” este
identic, autoritatea contractantă va solicita celor 2 ofertanți o nouă oferta financiară.
G.

Plăți

Ofertantul desemnat câștigător este obligat să mențină valabilă şi nemodificată oferta depusă în
cadrul procedurii de achiziție, până la momentul semnării contractului de închiriere.
De la momentul semnării contractului de închiriere şi până la predarea în folosință efectivă a
spațiului, prin încheierea procesului-verbal de predare-primire si a protocolului aferent utilităților,
nu se va plăti chirie imobil, mentenanța aferenta acestora si utilități.
Plata chiriei se va face lunar de către locatar către locator, numai de la momentul predării in
folosința efectiva a spațiului.
Locatorul va emite factura de chirie pentru luna in curs in primele 2 zile lucrătoare ale lunii
următoare, în lei, la cursul de schimb euro-lei BNR valabil la data facturării.
Factura emisă de locator va fi plătită de locatar prin ordin de plata în contul locatorului deschis la
Trezorerie conform legislației în vigoare Ia data plății (respectiv, maxim 30 de zile calendaristice de
Ia data înregistrării facturii la sediul locatarului).
Plata facturilor emise de locator va fi efectuata în baza documentelor justificative, după cum
urmează:

-

pentru plata chiriei si a serviciilor de mentenanță – proces verbal de recepție emis de
locator si aprobat de comisia de recepție a locatarului;
pentru plata utilităților – devize de consum aferent tipului de utilitate furnizata,
certificate de comisia de recepție a locatarului si copii conform cu originalul ale facturilor
emise de furnizorii de utilități.
Pe întreaga perioada a contractului de închiriere prețul chiriei pe mp închiriat si prețul
mentenanței pe mp, exprimate în euro este ferm și nu va putea fi majorat sau indexat.

H. Altele
Autoritatea contractantă îşi rezerva dreptul de a vizita spațiile oferite spre închiriere, de
operatorii economici participanți la procedura de închiriere, cu respectarea următorilor pași:
- anunțarea ofertanților asupra zilei și orei în care se va efectua o vizionare a spațiilor de
birouri;
- verificarea locației propusă/spre închiriere prin vizionarea la faţă locului.
Toate costurile lunare privind serviciile de internet, telefonie și TV se vor achita de către
Autoritatea Contractantă separat, lunar, în funcție de consumuri/abonamente.
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă în calitate de instituție publică nu va plăti comision
imobiliar unei eventuale agenții imobiliare, care se va prezenta cu ofertă.
În concluzie, ofertanții nu trebuie să cuprindă sau să evidențieze în cadrul propunerii lor
financiare costurile aferente unui eventual comision plătit către o agenție imobiliară pentru
publicitate/ reprezentare/intermediere.
În cazul în care după aplicarea criteriului de atribuire, 2 oferte prezintă punctaj egal, în
vederea departajări acestora, Autoritatea Contractantă va alege oferta cu cel mai mare punctaj
obținut la factorul de evaluare „prețul ofertei”.
În situația în care se constată că punctajul obținut la factorul de evaluare “prețul ofertei” este
identic, AC va solicita la celor 2 ofertanți o nouă oferta financiară.
I. Conditii speciale
1) În cazul în care ofertantul nu este proprietarul imobilului oferit spre închiriere, acesta va
prezenta actul în temeiul căruia deține în mod legal imobilul și prin care i se permite
închirierea acestuia;
2) Ofertantul trebuie să facă dovada că imobilul oferit spre închiriere nu face obiectul vreunui

litigiu prin declarație pe proprie răspundere;
3) În situația în care ofertantul declarat câștigător dorește să înstrăineze imobilul care face
obiectul contractului de locațiune, acest aspect trebuie notificat, în scris, autorității
contractante, cu cel puțin 180 zile calendaristice înainte de data înstrăinării;
4) În situația în care asupra imobilului ofertat este intabulat un drept de ipotecă în favoarea
unei instituții financiar-bancare, ofertantul va prezenta un angajament din partea acestei
instituții cu privire la acceptul închirierii imobilului în favoarea autorității contractante.
5) Ofertantul declarat câștigător se angajează să notifice Autorității contractante orice
modificare care i-ar putea perturba folosința imobilului în condiții optime cu cel puțin 180 de
zile calendaristice înainte.
J. Documente solicitate



Oferta financiară
Oferta tehnică





releveul/releveele avizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca.
Extras CF
adeverința privind încadrarea imobilului in clasele de risc seismic emisa de Primăria
Municipiului Cluj-Napoca sau expertiza tehnica întocmita de un expert tehnic atestat pentru
construcții, care sa certifice starea actuala a construcției, inclusiv a riscului seismic, in copie
cu mențiune „conform cu originalul”
autorizație de securitate la incendiu conform prevederilor Legii nr. 307 din 12 iulie 2006
(*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor coroborată cu prevederile H.G. nr.
571/2016 - aprobarea categoriilor de construcții şi amenajări care se supun avizării şi/sau
autorizării privind securitatea la incendiu, respectiv prin certificatul de performanță energetică
conform prevederilor Legii nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind
performanta energetică a clădirilor.
Certificate de atestare fiscală privind datoriile la bugetul statului
Draft de contract de prestări-servicii






