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,,Achizi ţie servicii de evaluare bunuri mobile ş i imobile aparţinând domeniului public ş i privat din
municipiul Craiova precum ş i servicii de determinare a cantit ăţii ş i a valorii materialelor rezultate în urma
scoaterii din func ţ iune a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova
I.Obiectul achiziţiei
Prezentul caiet de sarcini se aplic ă la elaborarea ofertei privind achizi ţia de servicii care se
efectuează cu persoane care sunt autorizate (persoan ă fizică sau persoană juridică) să efectueze lucrări
de evaluare a bunurilor mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi privat (construcţii şi terenuri)
din municipiului Craiova, în vederea cumpararii, vanzarii , închirierii, concesionarii, constituirii
dreptului de superficie sau transferului in/din patrimoniul altor institutii ca urmare a adoptarii unor
hotarari ale Consiliului Local al municipiului Craiova, precum şi evaluarea materialelor rezultate în
urma scoaterii din func ţiune a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova.
Cerinţele prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru to ţi participanţii ( numiţi în
continuare executanţi) şi nu absolvă pe aceştia de responsabilitatea de a realiza şi alte sarcini pe care le
consideră necesare pentru asigurarea calit ăţii serviciilor.
H. PRETUL SERVICIILOR DE EVALUARE
2. 1. Tarifele pentru plata serviciilor de evaluare a terenurilor, vor fi stabilite dup ă următoarea grilă:
- pâna la 50 mp
lei/raport;
-dela5l la lOOmp
lei/raport;
- de la 101 la 200 mp
lei/ raport;
- de la 201 la 300 mp
lei/ raport;
- de la 301 la 400 mp
lei/ raport;
- de la 401 Ia 500 mp
lei/ raport;
- de Ia 501 la 1000mp
lei/ raport;
- de la 1001 la 5000 m
lei/ raport;
- de la 5001 la 10.000
lei/ raport;
- peste 10.001 mp
_______________ lei/ raport;
Numărul estimat al rapoartelor de evaluare pentru vânzarea concesionarea, cumpararea
terenurilor sau transferului in/din patrimoniul altor institutii pentru anul 2016 este de 5 1 de rapoarte ( 2
rapoarte evaluare terenuri pân ă la SOmp, 3 rapoarte evaluare terenuri de la 51mp pân ă la lOOmp, 3
rapoarte evaluare terenuri de la 101mp pân ă la 200mp, 3 rapoarte evaluare terenuri de la 201mp pân ă la
300 mp, 3 rapoarte evaluare terenuri de la 301mp pân ă la 400mp, 5 rapoarte evaluare terenuri de la
401mp până la 500mp, 10 rapoarte evaluare terenuri de la SOlmp pân ă la 1000mp, 15 rapoarte evaluare
terenuri de la lOOlmp pân ă la 5000mp, 2 rapoarte evaluare terenuri de la SOOlmp pân ă la 10.000 mp, 5
rapoarte evaluare terenuri peste 10.001mp.
In funcţie de necesităţi, autoritatea local ă îşi rezervă dreptul de a modifica num ărul rapoartelor
de evaluare estimat mai sus.

2.2. Tariful pentru evaluari cladiri se va stabili în lei/mp arie desfasurat ă. Suprafaţa estimată (arie
desfăşurată) pentru a fi evaluat ă este de 1 000lei. In funcţie de necesităţi, autoritatea local ă îşi rezervă
dreptul de a modifica aceast ă suprafaţă estimata mai sus.
2.3. Tariful pentru determinarea cantit ăţii şi a valorii materialelor ce reprezint ă deşeuri din construc ţii şi
demolări, provenite din activitatea de construc ţii şi modemizarea şi întreţinerea străzilor care necesită depozitare
într-un mediu special( beton, beton asfaltic, c ărămidă,, ţiglă, carton din hidroizolaţii, azbociment ş.a.)
se va stabili în lei /ton ă de material evaluat.
2.4. Tariful pentru determinarea cantit ăţii şi a valorii materialelor ce reprezint ă materiale ce pot fi
valorificate ( fier şi oţel, lemn de foc, cabluri , plastice ş.a.) se va stabili în lei /ton ă de material evaluat.
2.5. Cantitatea estimat ă de material evaluat care rezult ă în urma scoaterii din func ţiune a unor bunuri ce
reprezint ă deşeuri sau materiale ce pot fi valorificate este de 18638 tone material. In func ţie de
necesităţi, autoritatea local ă îşi rezervă dreptul de a modifica aceast ă cantitate estimata mai sus.
2.6. Valoarea contractului privind serviciile de evaluare pentru anul 2016 nu va dep ăşi suma de 32 167
lei, fără TVA.
2.7. Plata lucrărilor se va face, pe fiecare obiectiv, dup ă predarea lucr ării şi întocmirea procesului verbal
de recepţie.
III.Descrierea serviciilor
3.1. Prin notă de comandă se va stabili concret fiecare teren sau construc ţie ce urmează a fi
evaluate urmând ca evaluatorul desemnat câ ştigător să întocmeasc ă şi să predea Raportul de evaluare la
termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de prest ări servicii.
3.2. Raportul de evaluare se va întocmi numai dup ă verificarea în teren a bunurilor evaluate,
pentru următoarele tipuri de obiective:
. terenuri libere de sarcini
• terenuri ocupate de construc ţii proprietate a Municipiului Craiova
• terenuri ocupate de construc ţii proprietate a unor persoane fizice şi j uridice,
• apartamente în bloc, apartamente la case
• clădiri individuale
- clădiri comerciale (spaţii de tip vânzări produse, spaţii de tip prestări servicii, spaţii
comerciale generatoare de afaceri, spa ţii de producţie, spaţii de birouri, spaţii de depozitare,
spaţii de tip restaurant, spaţii de tip hotelier)
• bunuri de patrimoniu
• alte bunuri aparţinând Municipiului Craiova
3.3 Raportul de evaluare va cuprinde minim urm ătorele elemente:
- sinteza evaluării
- obiectul, scopul şi data evaluării (cu specificarea cursului de schimb B.N.R. lei/euro, valabil la
data evaluării şi /sau raportarea la raportul de evaluare a notarilor publici)
- instrucţiunile evaluării;
- condiţii limitative;
- baza de evaluare, incluzând tipul şi definiţia valorii;
- situaţia juridică a activelor eva1uate cu eviden ţierea sarcinilor care Ie greveaz ă (daca e cazul);
- identificarea activelor şi localizarea lor, data şi gradul de extindere al inspec ţiilor;
- descrierea amănunţită a activelor evaluate, schi ţe, planuri, fotografii ale activelor evaluate;
- pentru propriet ăţile comparabile se solicit ă 2 fotografii cu imagini exterior, şi adresele
exacte cu numerele de telefon pentru verificare;
- conformitatea cu standardele de evaluare;
- aplicarea metodelor de evaluare şi justificarea alegerii acestora;
- valoarea estimată propusă (toate valorile determinare de c ătre evaluator vor trebui exprimate atât
în Iei cât şi în euro);
- opinia şi concluziile evaluatorului;
- declaraţiile de certificare ale evaluatorului;
- semnătura eva1uatorului ( ştampilele de evaluator sau evaluator acreditat);

III.Prestatorui are urm ătoarele obli2atii:
- va asigura toate serviciile de mai sus în cadrul pre ţului ofertei adjudecate;
- de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea Notei de
comandă, astfel încât termenul de finalizare (1 O zile lucratoare) convenit de p ărţi să
fie respectat, termen care se calculeaz ă de la data primirii Notei de Comanda;
- va asigura efectuarea serviciilor de mai sus cu personal calificat pentru tipurile de
bunuri supuse evaluării, prezentând documente în acest sens;
- prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu
graficul de prestare convenit;
- dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respect ă graficul de prestare,
acesta are obligaţ ia de a notifica acest lucru în timp util achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul
părţilor;
- să informeze beneficiarul în cazul imposibilit ăţii realizării serviciilor de evaluare si sa
justifice cauzele ce conduc la aceasta situatie..
- raportul de eva1uare va fi prezentat beneficiarului în 3 (trei) exemplare pe suport
fizic, iar in 1 (unu) exemplar pe suport electronic.

IV.Cerinte tehnice minime:
4.1. Scopul Raportului de evaluare este determinarea valorii de piata a proprietatilor imobiliare
de tip teren neconstruit sau construit şi construcţii existente pe aceste terenuri cu destina ţie comercială,
industrială sau de Iocuinţe aflate în teritoriul administrativ al Municipiului Craiova, respectiv
determinarea pre ţului de concesionare,superficie, închiriere, achizitie sau vânzare a acestor imobile.
4.2. Scopul raportului de evaluare este stabilirea valorii de piata a proprietatii imobiliare de tip
teren neconstruit sau construit şi eventuale construcţii existente pe aceste terenuri asa cum este valoarea
de piata definiă de:
- Comitetul Internaţional pentru Standarde de Evaluare (IVSC) în standardul IVS- 1;
- Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA) în standardul european EVS-4.03;
- Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR) în standardul SEV- 4.03,
4.3. Aplicarea, conform metodologiei ANEVAR, a cel putin doua metode de evaluare in functie
de situatia spacifica a fiecarui teren şi clădire:
A. Metoda comparatiilor directe. Estimarea valorii de piata se face prin analizarea pietei pentru a
gasi proprietati similare si comparand aceste proprietati cu cea care trebuie evaluata.
B. Metoda comparaţiei prin bonitate. Această metodă este bazată pe utilizarea unui pre ţ barem, care
este corectat func ţie de un algoritm de comparaţie a unor elemente(bonit ăţi).
C. Metoda de randament. este folosit ă pentru transformarea nivelului estimat al venitului net a şteptat,
într-un indicator de valoare a propriet ăţii.
D. Metoda rezidual ă. metoda poate fi folosită ca alternativă când lipsesc informaţii despre tranzac ţii
cu terenuri similare.
E. Metoda parcel ării. este utilizată la eva1uarea terenului pentru care parcelarea reprezint ă cea mai
bună utilizare şi există date de compara ţie pentru aceste tipuri de parcele.
F. Metoda propror ţiei. este bazată pe principiul echilibrului şi pe conceptul condi ţiei, care spune c ă
normal există un raport tipic între valoarea terenului şi valoarea propietăţii imobiliare.
G. Metoda extrac ţiei. este o variantă a metodei propror ţiei şi anume valoarea terenului este extras ă
din preţul de vânzare a unei propriet ăţi prin scăderea contribuţiei construcţiilor care este estimat ă prin
costuri şi depreciere.
4.4. Fundamentarea metodelor, informatiilor si datelor utilizate in evaluare.

4.5. Prezentarea rezultatelor aplicarii metodelor de evaluare, a valorii de piata a acestora,
selectata din rezultatele obtinute prin metodele de evaluare aplicate si justificarea pretului propus.

Activitatea de evaluare în anul 2016 se va desf ăşura de către membrii Asociaţiei Naţionale a
Evaluatorilor din România - ANEVAR, în aceast ă calitate, pe baza legitima ţiilor şi parafelor emise de
ANEVAR până la data intrării în vigoare a art. 12 - (1) Activitatea de evaluare poate fi desf ăşurată
numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobândit ă în condiţiile prezentei ordonanţe,
care sunt înscrise în Tabloul Uniunii şi dovedesc aceasta cu legitimaţ ia de membru sau autoriza ţia
valabilă la data evalu ării, din O.G. nr. 24/2011. Dup ă această dată activitatea de evaluare se va
desfăşura în condiţiile reglementate de O.G. nr.24/201 1, pe baza autorizaţiilor şi însemnelor eliberate de
Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
- evaluările se vor efecuta în coformitate cu standardele A.N.E.V.A.R.;
- ofertantul trebuie să facă dovada că a îndeplinit şi finalizat, în ultimii 3 ani, contracte
care au avut ca obiect servicii de evaluare şi că serviciile din cadrul acestor contracte
au fost duse la bun sfârşit;
- ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de personal autorizat A.N.E.V.A.R. sau
echivalent pentru categoriile de bunuri evaluate;
capacitatea de exercitare a activit ăţii profesionale va fi dovedită prin prezentarea de
către ofertant a legitima ţiilor de membru ANEVAR- pentru executarea lucr ărilor de
specialitate în domeniul evaluării, atât prntru Coordonatorul echipei cât şi membrii de
bază ai echipei, valabile pentru anul 2016.;

Termenul de execuţie este de 10 de zile lucratoare de la data primirii Notei de comand ă de
începere a serviciilor de evaluare emis ă de beneficiar şi a punerii la dispoziţie a datelor şi informaţiilor
în sarcina autorit ăţii contractante.

V. URMĂRIREA sI REGLEMENTAREA ACTIVIT ĂTII DE ELABORARE A
RAPOARTELOR DE EVALUARE.

5. 1 Rapoartele de evaluare pentru efectuarea tranzac ţiilor irnobi 1 iare (pentru construc ţii si
terenuri trebuie să îndeplinească următoarele condiţii):
-să se conformeze standardelor profesionale de evaluare (SEV), adoptate de Asocia ţia Naţională a
Evaluatorilor din România (ANEVAR), organizaţie profesional ă recunoscută de Ministerul Privatizării
ca autoritate în elaborarea şi promovarea standardelor în domeniul evalu ării intreprinderilor, activelor şi
a proprietăţilor imobiliare. Acolo unde exist ă standarde de evaluare (SEV), se vor aplica standarde
europene (EVS) sau standarde interna ţionale (IVS);
-să prezinte toate elementele solicitate pentru determinarea competen ţei evaluatorului;
-să se bazaze pe defrni ţia valorii de piaţă şi a altor valori, în conformitate cu standardele IVS;
-să fie prezentate în scris şi să permită utilizatorului să urmărească şi să înţeleagă fundamentarea,
judecata şi concluziile evaluării;

-evaluatorul să prezinte o declaraţie de certificare şi de responsabilitate a evalu ării, în conformitate cu
standardele.
5.2. Rapoartele de evaluare pentru vânzarea concesionarea, acordarea superficiei sau cumpararea
terenurilor şi clădirilor vor fi însuşite, de Consiliul Local al Municipiului Craiova.
In situaţia în care se constat ă că preţul stabilit prin raportul de evaluare, a fost incorect, Primaria
municipiului Craiova nu va deconta lucrarea/ serviciul decat numai dup ă refacerea acestuia.
In situaţia în care se constat ă că preţul stabilit prin raportul de evaluare nu este însu şit de
Consiliul Local Craiova, evaluatorul va prezenta beneficiarului o not ă explicativă sau va reface raportul
de evaluare în baza unor alte metode, altele decât cele din raportul ini ţial.
Raportul de evaluare va fi recepţionat de compartimentul de specialitate care a lansat cererea de
evaluare, si insusit apoi de Consiliul Local Craiova..

vI. Recepţia:
Recepţia serviciilor prestate se va face de c ătre reprezentanţii autorităţii publice care au solicitat
efectuarea evaluării bunurilor, nominalizaţi prin Nota de comandă de începere a serviciilor de evaluare,
şi va cuprinde: participarea şi semnarea procesului-verbal întocmit cu prilejul inspec ţiei fizice a
bunurilor; analiza împreună cu evaluatorul a rezultatelor evalu ării prezentate de acesta anterior emiterii
raportului de evaluare; preluarea pe baz ă de proces- verbal a rapoartelor de evaluare şi a facturilor emise
de executantul serviciilor de evaluare, urmat ă de înregistrarea acestora prin registratura general ă a
Primăriel Municipiului Craiova.
Punerea la dispoziţie a unor persoane care s ă participe la inspecţiile proprietăţilor este obligaţia
beneficiarului.
vII. Valoarea ofertei
Ofertantul va prezenta în propunerea financiar ă valoarea total ă a serviciilor fră TVA.

vIII. Plata serviciilor:
Plata serviciilor de evaluare se va face de c ătre beneficiar în baza contractului de prest ări servicii
ce se va încheia cu câ ştigătorul şi a facturii întocmite de c ătre prestator, vizat ă de reprezentantul
desemnat de autoritatea public ă care a solicitat evaluarea bunurilor, şi înregistrată prin registratura
general ă a Primăriel Municipiului Craiova.
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