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CAIET DE SARCINI

Pľimăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei, nľ. l,
doľeşte achiziţionaľea de sęrvicii de evaluaľe pentru bunurile

I. obiectul Achiziţieĺ
Prezentul caiet de sarcini se aplică pentľu selectaľea

Dragoş

bozia Ialomiţa, CUI 436535Ż
a Mun. Slobozia.

lor economici în vederea

43653s2

Nľ. 54900/24.05.202l

ľob,

achizi1ionării seľviciilor de evaluare pentru bunurile imobile
Slobozia.

natura mijloacelor fixe a Mun.

Cerinţele prezentului caiet de saľcini sunt obligatoľii toţi paľticipanţii (numi1i în
continuare pľestatatoľi) şi nu absolvă pe aceştia de responsabi
pe care le consideră necesare pentru asiguľaľea serviciilor.

tatea de a realiza şi alte sarcini

II. Pľeţul seľviciiloľ
2.1 Pľeţul servicĺiloľ de evaluare

2.Ż Tarifull include toate cheltuielile necesare pentru
(indemnizalii, cheltuieli de deplasare, delegare etc.).

ľapoľtului de evaluare

2.3 Yaloarea contľactului pľivind serviciile de evaluare va depăşi suma de 47.000 lei
ňră TVA.

Nľ.
Crt.

Obiectiv Pľeţul pe raport de
ęvaluaľe lei frľă

TVA

Nr. Rapr rarte Total

600 50 30.000
I Evaluare locuinţe

tip ANL
2 Evaluaľe alte

imobile (terenuľi şi
clădiri) situate în
mun. Slobozia

600 20 12.000

J Evaluarea bunuriloľ
dę natuľa

mijloaceloľ frxe în
vederea înľegistrari

în evidenţele
contabile

50 100 5.000

4 Total t7c 47.000

2.4Plata serviciilor se faceo pe obiectiv, după predaľea lui de evaluare şi întocmiľea



pľocesului verbal de ľecepţie.
2.5 Pľe1ul serviciiloľ se va plăti la predaľea ľapoľtului

contul prestatatorului, pe baza faoturii întocmitę în acęst
pľimiľea acesteia.

2,6 In oazul în oaľę în tormęn dę
rapoľtului de evaluaľe, refacerea acestuia hu va implica nici
Íiind obligat să efectueze refacęľea loľ'

2,7 In funcţie de necesităçi, autoritatea contľactantă îşi
număľul de ľapoaľte menţionate în tabelele de mai sus, f?ĺľă
ľa|Uaľte.

III. Descrieľea servicĺiloľ
3.l Prin nota de comandă se va înştiinţa concret

urmând ca evaluatoľul {eśe_mqat câştigătoľ să întocmească şi
termenul solicitat (maxiň 3.zild lucrătoare).

3.2 Nota de comandă nu va cupľinde concomitent toate
acest caigt de sarcĺni.

3.3 Refeľitor la serviciile descľise la Cap. II, pct. 2.l,
nu se limiteazá |a uľmătoaľele seľvicii de evaluaľe: evaluare
unoľ teľenuľi sau clădiľi dintľe UAT Slobozia şi alte entităţi,
instituçii, expropľieri imobile, concesionäľi, superÍicii, înch

3.4 Rapoľtul de evaluaľe se va întocmi numai dupä
pentru următoaľele tipuri de obiective:

o terenuri libeľe de sarcini,
o terenuľi ocupate de construcţiĺ pľopľietate a
o terenuri ocupate de construcţii pľoprietate a unor
. apartamente în bloc,
o clădiri individuale,
o alte pľopľietăţi ale Municipiului Slobozia.

3.5 Raportul de evaluaľe va cupľinde minim uľmătoarele
_ sinteza evaluăľii
_ obiectul, scopul şi data evaluăľii (cu speciťrcaľea

i6 luni' dę la

valabil la data evaluării);
_i 

nstitiţiun i le evaluăľi i ;
ipoteŻe şi ipoteze speciale;

- bażą öa evaluaľe, incluzând tipul şi defini1ia valorii;
_ ' situaţiá'juridică a activelor evaluate cu evidençieľea
- çązul);_ identificaľea activeloľ şi localizarealor, data şi gľadul

_ descrieľea amănunţită a activeloľ evaluate, schi1e,
- fotogľafii ale activeloľ evaluate;
- pentru proprietăţile comparabile se solicită 2

imobileloľ, şi adľesele exacte cu numerele dę
_ conformitatea cu standardele de evaluare în vigoaľe;
_ aplicarea metodeloľ de evaluaľe şijustificaľea alegeľii
_ valoarea estimată pľopusä (toate valorile estimate

exprimate atât în lei cât şi în euľo);
- opinia şi concluziile evaluatorului;
_ declaľaçiile de ceľtificaľe ale evaluatorului;
_ sęmnătuľa evaluatorului (ştampilele de evaluatoľ sau acreditat);

evaluare' cu oľdin de plată, în
în termęn de 30 zile de la

intęrvinę nęçęşitatęa ľęfaçęľii
cost suplimentar, pľestatatorul

ręzewä dreptul de a modifica
modificaľea numărului total de

bun ce utmeazä a fi evaluat,
pľedea rapoľtul de evaluaľe la

le de evaluaľe solicitate de

2 din tabel acestea includ dar
vedeľea efectuarea schimbului

în/din patľimoniul altoľ

în teľen a imobilului evaluat

lui Slobozia,
fizice şi juľidice,

de schimb B.N.R. lei/euro,

ilor caľe le gľevează (daca e

extindere al inspec1iiloľ;

i cu imagini ale exteľioarelor
pentru verificaľe;

de cătľe evaluator vor trebui



Lipsa oricăľui element din cele dęscrise mai sus va duce la respingerea rapoľtului.
3.6 Pentľu evaluaľea locuinţelor tip ANL se Voľ uti|iza rĺretodele de calcul prevăzute de

Legea 152l|998 pľivind înfiinţaľea Agenţiei Naţionale a Locuiľ1ţe|oľ ľepublicatá şl actualizatá.
3.7 Rapoľtul de evaluaľe a locuinţelor tip ANL va mai conţine pe lângă elementele minime

şi o ťlşă dę ęvaluare care va cuprinde:
l) Datele de identificaľe alę imobilului (denumire' adresf, chiľiaş, contract de închiriere,

data punerii în funcţiune a imobilului, suprafaţa desÍăşurâtă totală, valoarea de inventaľ
actua|izaÍă", valoaľea ľecupeľată a investiçiei, perioada de calcul amorÍizare, duľata noľmată de
funcţionare, data evalu ăľi i) ;

2) Datele de calcul (suprafaţa construită desňşurată, valoaľea de înlocuiľe/mp, valoaľe de
înlocuire/apartament, perioada de calcul amortizare, valoarea de inventaľ actualizatá, peľioada
de amoftizaľe, valoaľea de amortizare, valoarea de vänząre, comision autoritatę locală,
coeĺrcient de ponderare, pľeţul final de vänzaľe)

3) Dacă valoarea de vänzare este mai mică decât valoarea de inventar actualizatá atunci
capitolul cu datele de calcul va conţine şi valoarea recuperată a investiţiei din chirie, valoaľea
de vânzare' comision autoritate locală, coeficient de ponderaľe şi preţul final.

3.8 Pľestatatorul are următoarele obligaţii:
_ să întocmească ľapoľtul de evaluaľe' cu ręSpectaręa legislaţiei specifice;
- Va asigura toate serviciilę dę evaluare în cadľul preţplui ofeľtei adjudecate;
_ lucľăľile de evaluare se vor efectua în timpul cel rnai scurt posibil (maxim 3 zil'e

lucľătoare), termen caľe se calculeazá de la primire{ Notei de Comandă;
- va asigura efectuarea servicii|or de mai sus cu personal calificat pentľu tipuľile de

bunuri supuse evaluării, pľezentând documente în acest sens;
- pľestatatorul ęste deplin ľesponsabil pentľu pľestarpa serviciiloľ în conformitate cu

graficul de prestare stabilit;
- dacă pe parcuľsul îndeplinirii contractului de pľestări sęrvicii, pľestatatorul nu poate

ľespecta din motive obiective graficul de pľestare |cesta are obligaţia dę a nĺltifica
în timp util beneficiaľul;

- raportul de evaluaľe vaťlprezentat beneficiarului îfitr-un (l) exemplar pe suport de
tráľtie şi un (1) exemplaľ pé suport ęlectronic.

3.9 Duľata contractului este până la 3l.1Ż.20Ż1.

IV. Saľcini pľivind tehnica de evaluaľe şi condiţiile de participaľe
4.1 Metodele de evaluaľe utilizate Voľ respecta standaldele de evaluare ANEVAR în

vigoaľe la data întocmiľii rapoľtului de evaluaľe, excepţie {e la acest punct fac evaluările
patľimoniale pentru locuinţe ANL, aceste evaluăľi se voľ face conform Legii 15211998
republicată şi actualizată.

4.2 Tipul valorii estimate este valoarea de piaçă' Conforin ANEVAR: ,,valoaľea de piaţă
este suma estimată pentru caľe un activ sau o datoľie ar puteâ fi schimbatá, la data evaluăľii'
între un cumpărător hotăľât şi un vânzător hotărât' întľ-o t|anzacţie nepărtinitoare, după o
activitate de maľketing adecvată şi în care pă(ile au acţionat fiecare în cunoştinţá de cauzá,
prudent şi ňľă constrângeľe''.

4'3 Pręzentarea rezultatului mętodei de ęvaluare aplicate şijustificarea pľeţului pľopus.
4.4 Pľestatatoľul serviciului trebuie să ťle autorizat ANEVAR E.P.I. şi să respecte

ANEVAR - Standarde de evaluare în vigoare la data evaluăľii'

V. Sancţiuni
5.1 Nerespectarea teľmenului de predaľe a lucľării se pepalizeazácu0,}lyo din valoaľea

lucrării pentru fiecare zi de întätzieľe, în cazul întärzięrilor rępetate contractul sę ľeziliază cu
plata de daune interese de către prestatator, suma acestora Íii4d stabilită pe cale amiabilă între



pă4i.
5.2In caz de ľefuz nejustificat al unei note de comandă,

daune inteľese.

5.3 În caz de neînţelegeri pľivind valoarea daunelor
instanţa judecătoľească.

5.4. In cazul în caľe pľestatatorului îi sunt respinse
punctului 3.5, contractul se reziliază'de plin drept şi ftľă

ŞefB

l se ľeziliază cu plata de

aceasta va fi stabilită dę cătľe

de evaluare confoľm
în întâľzieľe.

Emanuel
niu,


