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Direcţia Investiţii, Achiziţii si Licitaţii
Serviciui Licita ţii
Nr. 5t /.J. ... 03.2016
.

Către,
OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI

Referitor la achizitia directa privind atribuirea contractului : ,,Achizi ţie servicii de evaluare
bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi prival din municipiului Craiova precum şi servicii
de delerminare a canlilăţii şi a valorii malerialelor rezullale în urma scoalerii din funcliune a unor bunuri
aparţinând domeniului prival aI municipiului Craiova
Urmare a solicitărilor de clarific ări transmise de c ătre un operator economic interesat, v ă comunicăm
răspunsul întocmit de Direc ţia Patrimoniu- Serviciul Patrimoniu, ata şat la prezenta.
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MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
DIRECŢ IA PATRIMONIU
SERVICIUL PATRIMONIU
Nr. 51792 / 21.03. 2016
Către,
Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii
Ca urmare a adresei interne nr. 5 1 792/2 1 .03 .20 1 6 prin care ne transmite ţi solicitarea de
clarific ări înaintată de către un operator economic interesat de procedura de atribuire a
contractului de achizi ţie publică având ca obiect Achizi ţie servicii de evaluare bunuri mobile şi
imobile aparţinând domeniului public şi privat din municipiul Craiova, precum şi servicii de
determinare a cantit ăţii şi a valorii rezultate în urma scoaterii din func ţiune a unor bunuri
aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, v ă înaintăm răspunsurile ce urrneaz ă a fi
transmise la cele două întrebări:
- La întrebarea nr. 1
Da. La punctul nr. 2.2 din caietul de sarcini este corect ă formulareaSuprafa ţa estimată
(arie desfăşurată) pentru a fi eva1uat ă este de 1000 mp în loc de 1000 lei provenit ă
dintr-o eroare de dactilografiere.
- La întrebarea nr. 2
Intradevăr la pct. 2.1 din caietul de sarcini, se cere tariful pentru fiecare raport de evaluare
a unui teren. La acest punct sunt precizate cele zece cazuri de suprafa ţă a terenului evaluat.
La pct. 2.2 din caietul de sarcini, se va preciza tariful în leilmp arie desf ăşurată pentru
evaluarea unei cl ădiri.
La pct. 2.3 din caietul de sarcini, se va preciza tariful în lei/ton ă de material evaluat, pentru
determinarea cantit ăţii şi valorii materialelor ce reprezint ă deşeuri din construc ţii şi
demolări, provenite din activitatea de construc ţii şi modernizarea şi întreţinerea străzilor
care necesită depozitare într-un mediu special.
Toate aceste clarific ări sunt în strictâ corela ţie cu denumirea şi specificul precizat în
obiectul achiziţiei de servicii de eva1uare (aspect ce trebuie s ă fie analizat de c ătre orice operator
economic interesat pentru întocmi unei oferte în conformitate cu cerin ţele din caietul de sarcini).
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