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      OCPI Brașov nr. 8468 din data 28/09/2022 
    
  

  
 

Consultare de piață pentru - Servicii de curățare, spălare suprafețe vitrate sticlă 
cu tehnică de alpinism utilitar 

 
 

Către:  OPERATORI ECONOMICI INTERESAȚI 
 

 Prin prezenta, vă informăm că OCPI Brașov demarează consultarea de piață 
pentru stabilirea valorii estimate în vederea identificării fondurilor necesare și demarării 
ulterioare a achiziție pentru ” Servicii de curățare, spălare suprafețe vitrate sticlă cu 
tehnică de alpinism utilitar” și vă propune transmiterea ofertei de preț și întocmirea 
devizului. 
 
Secțiunea I – AUTORITATEA CONTRACTANTĂ – informații generale 
Denumire, date de contact și adresă: 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov – OCPI Brașov. 
Cod de identificare fiscala: 9870320 
Adresa: Strada: ZIZINULUI, nr. 46 A; Localitate: Brasov; Cod Postal: 500025; 
Adresa de e-mail: bv@ancpi.ro; Nr de telefon: +40 268471808; Fax: +40 268411068; 
Persoanele de contact: ANCUȚA SOARE – ancuta.soare@ancpi.ro, bv@ancpi.ro 
Adresa web: www.ocpibv.ro; 
Sursa de finanțare: venituri proprii din activitatea curentă 

Cod CPV Principal: 90911200-8 Servicii de curatare a constructiilor (Rev.2) 

 

Secțiunea II – Alte informații și termene 

Consultarea de piață va avea loc în platforma SEAP, în secțiunea dedicată.  

Termenul limită pentru transmiterea ofertelor este: 30.09.2022, ora 10.00. Oferta și 
toate documentele care o însoțesc se vor transmite la adresele de email: bv@ancpi.ro, 
ancuta.soare@ancpi.ro. 

Oferta transmisă va avea valabilitate până la data de 31.12.2022. 

Ofertantul va transmite termenul de prestare a serviciilor, care nu va depăși data de 
16.12.2022 în cazul unei comenzi transmise până la data de 30.11.2022. 

Se vor include materialele de curățenie, echipamentele, tehnica de alpinism utilitar și 
costurile de tranport la sediul OCPI Brașov, Strada: ZIZINULUI, nr. 46 A; Localitate: 
Brasov, Județ: Brașov. 

 

Oferta va fi redactata în limba română, exprimată în lei, fără TVA. 
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Sectiunea III – Servicii solicitate: 
 

1. Suprafața estimată – între 200 – 240 mp – ferestre perete cortină (interior și 
exterior), întindere pe 5 nivele. 

2. Serviciile constau în: spălat, curățat, igienizat, decalcifiat, eliminare murdărie  
suprafețe vitrate etc. cu toate materialele de curățenie incluse. 

 
Ofertanţii sunt invitaţi să viziteze şi să inspecteze clădirea și spațiile în care se vor 

presta serviciile în scopul evaluării, din punctul său de vedere, a cheltuielilor, riscurilor 
şi a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentate şi conformă cu datele 
reale din teren.  
 Participanţii la vizitarea spațiilor vor prezenta delegaţii sau documente de 
reprezentare din partea ofertantului, cu semnătura acestuia. Accesul se va face în baza 
unei programări prealabile.Programul de lucru este de luni până joi între 08:30 – 16:30, 
vineri 08.30 – 14.00. Persoane de contact: ANCUȚA SOARE – ancuta.soare@ancpi.ro, 0745 
93 67 90. 
Locul de executare a lucrărilor: la sediul OCPI BRASOV - Str. Zizinului, Nr. 46 A, Cod 
postal 500414, loc. BRAȘOV, Jud. BRAȘOV, ROMÂNIA. 
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