Nr. 30/559/05.12.2017

CAIET DE SARCINI

1. Introducere
Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice și totodată indicații privind regulile de bază
care trebuie respectate, astfel încât potențialii operatori economici să elaboreze o propunere tehnică
corespunzătoare prin raportare la necesitățile autorității contractante.
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.
În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi
luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.
Oferta este considerată neconformă dacă nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de
sarcini.

2. Informații generale
2.1. Autoritatea contractantă
Autoritatea contractantă este Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
(A.N.A.B.I.), cu sediul în municipiul București B-dul Regina Elisabeta, nr. 3, etajele 3-5, sector 3,
cod poștal 030015, telefon: 0372.573.000 și fax: 0372.271.435.
2.2. Descrierea cadrului existent din sectorul relevant
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.) este o instituție publică
de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției.
În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 318/2015 privind înființarea,
organizarea și funcționarea A.N.A.B.I., ”din dispoziţia procurorului, a judecătorului de drepturi şi
libertăţi sau a instanţei de judecată, Agenţia procedează la valorificarea de îndată a bunurilor
mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege”.
Potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (7) din același act normativ, teza I, ”în vederea stabilirii preţului
la care se valorifică bunurile prevăzute la alin. (1), Agenţia poate angaja evaluatori autorizaţi, în
condiţiile legii”.
În conformitate cu prevederile art. 3 alin (1) din Metodologia de lucru privind evaluarea şi
valorificarea bunurilor mobile sechestrate, aprobată prin Ordinul Ministerului Justiției și
Ministerului Finanțelor Publice nr. 4.344/C/2.843/2016, ”în vederea stabilirii valorii bunurilor
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care urmează a fi valorificate, Agenţia realizează de îndată după primirea solicitării de valorificare
evaluarea acestora printr-o comisie de evaluare sau prin evaluatori autorizaţi, selectaţi cu
respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice”.
Prin adresa din 05.07.2017 emisă în dosarul nr. 61/116/2016/a17 și înregistrată la Agenția
Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate cu nr. 5/559/20.07.2017, Tribunalul
Călărași a transmis Încheierea din data de 14.06.2017, prin care, se dispune în temeiul art. 2523
din C.proc.pen valorificarea bunurilor mobile, identificate și individualizate în anexa la Decizia de
instituire a masurilor asiguratorii nr. a-DAF 4254/20.02.2015 emisă de catre Direcția Generală
Antifraudă Fiscală, decizie emisă în baza ordonanței nr.162/P/2014/17.07.2015 a Parchetului de
pe lângă Tribunalul Călarași, respectiv stoc de marfa, 74 categorii, 88.413 bucăți, individualizate
astfel:
Aerotermă 622 buc, Aparat popcorn 834 buc, Aparat sandwich 3.878, Aragaz email cu ochiuri 2.699
buc, Aragaz camping 295 buc, Arzător 1.292 buc, Aspirator 261 buc, Baterie baie 5.734 buc, Blender
1.369 buc, Burlan/cot 7.167 buc, Calorifer ulei 144 buc, Cântar baie 439 buc, Cântar bucătărie
mecanic 1.240 buc, Cântar bucătărie electronic 325 buc, Capac wc 3.187 buc, Chiuveta inox 4.940
buc, Coș gunoi inox 556 buc, Cuptor electric 1.018 buc, Cuptor microunde 163 buc, Fier călcat
talpă ceramică 947 buc, Fier călcat talpă inox 1.583 buc, Fierbător apă 2.174 buc, Filtru cafea
1.288 buc, Friteuză 120 buc, Grătar gril teflon 491 buc, Grătare electrice 313 buc, Hotă 508 buc,
Incubator 223 buc, Instant apă 245 buc, Lampă instalator 388 buc, Masă bucătărie 134 buc, Masă
călcat 2.092 buc, Mașină pâine 151 buc, Mașină tocat carne 714 buc, Mașină tocat electrică 962
buc, Mixer cu bol 497 buc, Mixer Oală inox 1.989 buc, Oală presiune 2.431 buc, Oală teflon 521
buc, Oglindă baie 860 buc, Perdea baie 3.156 buc, Plită electrică 882 buc, Plită sobă 1.159 buc,
Pompă apă 6.128 buc, Prăjitor pâine 1.071 buc, Radiator convector 651 buc, Radiator Kalypso180
buc, Radiator mare 409 buc, Radiator mediu 1.187 buc, Radiator Veito 283 buc, Radiator mic
halogenat 1.733 buc, Rezervor wc 314 buc, Scară metalica 226 buc, Set covoare baie 3 pcsSet
1.607 buc, Tigăi teflon 753 buc, Sobă gaz 706 buc, Sobă lemne 770 buc, Storcător citrice 891 buc,
Storcător fructe 156 buc, Storcător metal fructe 189 buc, Storcător plastic fructe 255 buc,
Storcător roșii 765 buc, Suport cuptor/tv 181 buc, Suport vase 397 buc, Tavă teflon 1.467 buc,
Termos 1.312 buc,Tigăi 2.725 buc, Uscător rufe 2.294 buc, Ușă sobă 177 buc,Ventilator fără
palete 7 buc, Ventilator Lux 52 buc, Ventilator mic 633 buc, Ventilator pulverizare apă 5 buc.
Mentionam ca, bunurile se află în depozitul societății Zilanrom S.R.L, din Afumați, Șos. BucureștiUrziceni, nr. 64B, jud. Ilfov, și reprezintă 74 categorii de bunuri mobile, totalizînd un număr de
88.413 bucăți
În acest context, în vederea îndeplinirii de către A.N.A.B.I. a atribuțiilor prevăzute la art. 29 alin.
(1) din Legea nr. 318/2015, pentru evaluarea bunurilor indisponibilizate, cu privire la care s-a dispus
valorificarea, se impune achiziționarea de servicii de evaluare prestate de către evaluatori membri
ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, înscriși în Tabloul Asociației,
autorizați pentru specializarea ”Evaluări bunuri mobile” (EBM).

3. Obiectul achiziției
Obiectul achiziției îl reprezintă prestarea de servicii de evaluare de către evaluatori membri ai
Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, înscriși în Tabloul Asociației, autorizați
pentru specializarea ”Evaluări bunuri mobile”, necesare îndeplinirii de către Agenția Națională de
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Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a atribuțiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) din Legea nr.
318/2015 (cod CPV = 79419000-4 - Servicii de consultanță în domeniul evaluării).

4. Cerințe privind serviciile de evaluare
4.1 La achiziționarea acestor servicii se vor avea în vedere următoarele cerințe tehnice minime,
conform legislației în vigoare, după cum urmează:
1) Ofertanții/evaluatorii trebuie să prezinte în fotocopie, purtând mențiunea conformității cu
originalul, autorizația/legitimația de evaluator autorizat, valabilă la data evaluării, emisă de
ANEVAR, conform prevederilor art. 12 din O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul
evaluării bunurilor, cu modificările și completările ulterioare.
2) Ofertanții/evaluatorii, în conformitate cu Standardul de evaluare SEV 101, vor depune o
declarație sub semnătură privată, în original, cu privire la identificarea și competența lor, care
să ateste:
a) identitatea evaluatorului, acesta putând să fie o persoană fizică sau juridică;
b) faptul că evaluatorul poate oferi o evaluare obiectivă și imparțială a bunului;
c) dacă evaluatorul are/nu are vreo legătură sau implicare cu deținătorul sau cu proprietarul
bunului supus evaluării, respectiv cu partea care a solicitat evaluarea;
d) faptul că evaluatorul este autorizat să efectueze evaluarea, acesta deținând specializarea
”Evaluări bunuri mobile”. Dacă evaluatorul are nevoie să apeleze la asistență substanțială din
partea altor specialiști, pentru orice aspect al evaluării, trebuie convenită și consemnată natura
unei astfel de asistențe, precum și măsura în care s-a bazat pe aceasta.
Declarația sus-menționată se impune a fi transmisă către A.N.A.B.I. anterior semnării contractului
de prestări servicii, sens în care ofertantul /evaluatorul va solicita autorității contractante datele
de identificare ale proprietarului bunurilor, precum și orice alte informații considerate necesare
pentru depunerea declarației în cauză.

3) Raportul de evaluare va respecta standardele obligatorii pentru desfășurarea activității de
evaluare a bunurilor, aflate în vigoare, (Standardele de evaluare a bunurilor – ediția 2017aprobate de către Conferința națională ANEVAR, prin Hotărârea nr. 2/2017, publicată în Monitorul
Oficial al României nr. 257/13.04.2017), cu accent pe următoarele elemente:
a) trebuie să se facă o descriere clară si completă a bunurilor evaluate, astfel încât la
prezentarea ofertelor de cumpărare să se poată furniza ofertanților detalii ample în
privința caracteristicilor tehnice si funcționale ale bunurilor cum ar fi: gradul de uzură,
starea de funcționare, semne particulare;
b) situația juridică a bunurilor evaluate cu evidențierea sarcinilor care le grevează;
c) o descriere clară și precisă a termenilor de referință ai evaluării, a scopului și utilizării
desemnate a acesteia și totodată, va prezenta orice ipoteze, ipoteze speciale, incertitudini
sau condiții limitative importante care influențează în mod direct evaluarea pentru
asigurarea comparabilității, relevanței și credibilității;
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d) scopul evaluării, complexitatea bunurilor supuse evaluării și cerințele utilizatorilor vor
determina gradul adecvat de detaliere al raportului de evaluare și vor fi prezentate în mod
clar;
e) formatul raportului, precum și orice excludere de la cerințele standard trebuie să fie
convenite în prealabil și consemnate în termenii de referință ai evaluării;
f) prezentarea elementelor juridice de tip excepțional constatate;
g) dacă evaluarea se face pentru un bun care se utilizează împreună cu alte bunuri, va fi
necesar să se clarifice dacă acele bunuri se includ în evaluare, dacă se exclud și se
presupune că sunt disponibile sau dacă se exclud și se presupune că nu sunt disponibile;
h) data inspecției și persoana desemnată din partea ofertantului, precum și din partea
beneficiarului în prezența cărora s-a efectuat inspecția;
i) data evaluării poate fi diferită de data emiterii raportului de evaluare sau de data la care
investigațiile urmează să se facă sau să se finalizeze. Atunci când este cazul, aceste date
trebuie să fie menționate în mod distinct în raport;
j) prezentarea detaliată atât a documentării necesare pentru efectuarea evaluării, cât și a
limitărilor documentării respective, consemnate în termenii de referință ai evaluării;
k) prezentarea naturii și sursei oricăror informații relevante pe care se bazează evaluarea și
amploarea oricăror etape parcurse pentru verificarea acelor informații. În situația în care
informațiile furnizate de client sau de o terță persoană nu au fost verificate de către
evaluator, acest fapt trebuie precizat în mod clar și trebuie făcută referire, după caz, la
orice informație furnizată;
l) precizarea, în mod explicit, a tuturor ipotezelor și ipotezelor speciale adoptate, unde
ipoteza este legată de o limitare a ariei investigațiilor care ar putea fi întreprinse de către
evaluator, iar ipoteza specială este formulată în situația în care ipoteza presupune fapte
care diferă de cele existente la data evaluării și include situațiile în care sunt formulate
ipoteze privind un eveniment viitor;
m) determinarea valorii de piață pentru bunurile mobile; evaluarea să se realizeze prin
raportare la preţul mediu practicat pe piaţa liberă pentru bunuri având categoria,
cantitatea și calitatea similare, iar valoarea se va determina în funcție de următoarele
criterii:
a. natura bunurilor;
b. gradul de uzură fizică şi morală a bunurilor respective;
c. cantitatea (volumul) bunurilor;
d. existenţa unui raport de evaluare sau a unui preţ de achiziţie, dacă acesta a fost
întocmit, respectiv plătit în ultimele 12 luni;
e. termenul de valabilitate (după caz);
f. caracterul sezonier.
n) stabilirea gradului de depreciere fizică, funcțională și economică, cu indicarea celei mai
probabile și mai adecvate modalități de comercializare si care să genereaze totodată cea
mai mare valoare;
o) raportul va face trimitere la abordarea sau la abordările aplicate, la datele cheie de intrare
utilizate și la raționamentele principale care au condus la concluziile evaluării;
p) valoarea determinată trebuie să fie obiectivă și nu trebuie influențată de factori subiectivi
ca voința, dorința sau de nevoia beneficiarului sau a altor terți și va fi prezentată în moneda
națională și în euro, cu specificarea cursului valutar BNR luat în considerare;
Str. Regina Elisabeta nr.3, sector 3 050741 Bucureşti, România
Tel. +4 0372.573.000 Fax. +4 0372.271.435
www.just.ro; anabi.just.ro

Pagina 4 din 5

q) numele și prenumele, în clar, al celui/celor care a/au întocmit raportul, semnătura și
stampila aferentă tipului de bun evaluat, din care să reiasă autorizarea în domeniul
bunurilor supuse evaluărilor;
r) este obligatorie ștampilarea fiecărei pagini a raportului;
s) datarea raportului;
t) anexarea la raportul de evaluare a fotografiilor color, interior și exterior, după caz, pentru
bunul evaluat;
u) în mod obligatoriu, raportul de evaluare va fi redactat în limba română;
v) durata de efectuare a evaluării și de trimitere a raportului de evaluare va fi de 7-15 zile
calendaristice de la data semnării contractului de prestare a serviciilor;
w) ofertanții își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor
informațiilor și documentelor prezentate în ofertă;
x) raportul de evaluare va fi predat autorității contractante în original.
y) Raportul de evaluare trebuie să conțina următoarele valori:
1. valoarea de piată pentru intregul stoc de marfa,
2. valoarea de piată individuală, preț/bucată
3. valoarea de piată idividuală, preț/categorie de bunuri
4. valoarea de piată pe loturi, respectiv 25% din fiecare categorie

5. Condiții de plată
Plata se va face în baza facturii emise de prestator, după recepția fără observații a raportului de
evaluare, în original, la sediul Agenției din municipiul București, B-dul Regina Elisabeta, nr. 3,
etajele 3-5, sector 3, cod poștal 030015.

6. Modalitatea de selecție
Criteriul de atribuire dintre ofertanții ce îndeplinesc cerințele tehnice va fi prețul cel mai mic.
Prețul oferit va include și costul deplasării evaluatorului.
Prestarea contractului de servicii nu obligă autoritatea contractantă la plata altor servicii sau
cheltuieli complementare, rezultate în afara celor menționate în documentația de atribuire.

7. Dispoziții finale

A.N.A.B.I. poate depune observații cu privire la raportul inițial în termen de 3 zile lucrătoare de
la primirea acestuia. În cazul în care beneficiarul formulează observații cu privire la raportul
inițial, prestatorul are obligația de a remedia elementele care fac obiectul observațiilor
beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare.
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