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Solicitări de clarificări 

 

Intrebare: 

Va contactam urmare a anuntului ADV1095974 de pe platforma SEAP, privind achizitia de 
servicii evaluare stocuri de marfa. 
Din anunt intelegem ca sunt un nr. total de 6.237 bucati, insa acest aspect nu ne ajuta sa 
apreciem corect volumul de lucru. 
Daca se poate, va rugam sa ne transmiteti lista cu reperele supuse evaluarii. 
Deasemenea, intelegem ca se doreste evaluarea pentru vanzarea in “bloc”. Remarcam insa 
ca bunurile sunt cu utilizari diverse, pe mai multe “paliere” comerciale. Atragem atentia ca 
vanzarea “in bloc” poate fi ingreunata de acest “mix de produse”. Sugeram raportarea 
valorii pe segmente de produse. 
 
Răspuns: 
Stocul conține un număr total de 355 de repere. 

Raportul final poate conține o evaluare și pe segmente de produse, dar evaluarea va fi 
raportată la valoarea în bloc a stocului și nu individual. 
 

Întrebare: 

Referitor  la anuntul publicitar privind selectia de evaluatori pentru evaluarea unui stoc de 

marfa compus din 6.237 de produse diverse, va rugam sa ne comunicati urmatoarele: 

- daca detineti documentele de provenienta fata de fiecare bun in parte. 

Răspuns: 

Agenția va pune la dispozitia evaluatorului documentele aferente stocului. În cazul în care, 

pe parcursul procedurii de evaluare, se impun si alte documente necesare evaluării, Agenția 

va face demersuri în acest sens. 

Intrebare: 

Referitor la invitația dvs (atașată) de depunere oferte pt evaluare bunuri mobile de natura 

stocurilor, vă rog să-mi spuneți dacă oferta mea de preț trebuie să se încadreze în valoarea 

estimată de dvs - 1.733 lei/ raport! 

În cazul în care oferta nu se încadrează în valoarea estimată, aceasta va mai fi luată în 

considerare? 

La punctul 4.3. din Caietul de sarcini vă rog să aveți în vedere că Standardele de evaluare a 

bunurilor valabile în prezent sunt ediția 2018 (nu există ediția 2019). 

Răspuns: 
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Prețul estimat de Agenție pentru achiziție este de 1733 lei, la depunerea ofertelor de evaluare 

ofertanți vor avea în vedere criteriul de atribuire menționat în caietul de sarcii, respectiv 

„prețul cel mai mic”, 

Intrebare: 

In legatura cu cererea de oferta primita prin e-mail (atasat), va rugam sa ne transmiteti ce 

date detineti despre bunurile mobila ce urmeaza sa fie evaluate (valoare de achizitie, data 

PIF, valoare actualizata, etc) 

Răspuns: 

Agenția va pune la dispozitia evaluatorului documentele aferente stocului. În cazul în care, 

pe parcursul procedurii de evaluare, se impun si alte documente necesare evaluării, Agenția 

va face demersuri în acest sens. 

Intrebare: 

Va rugam sa precizati despre cate rapoarte de evaluare este vorba, avand in vedere ca stocul 

de 6237 produse cuprinde categorii diferite de produse ce trebuie analizate separat. 

Ar fi necesara o lista cu produsele grupate pe categorii astfel incat sa poate fi estimat volumul 

de munca necesar evaluarii valorii de piata a produselor. 

Ar fi necesar de precizat care este scopul evaluarii (exemplu: vanzare produse in bloc sau 

individual, lichidare stoc, casare, raportare financiara, etc) si care este tipul valorii de 

estimat(exemplu: valoare de piata, valoare speciala, valoare justa, etc) Totodata, link-urile 

cuprinse in Invitatia de participare nu conduc catre informatii concrete, respectiv catre 

caietul de sarcini sau catre pagina in care vor fi publicate clarificarile. 

Va rugam sa puneti la dispozitia ofertantilor informatiile complete pentru ca ofertele sa fie 

facute adecvat scopului evaluarii. 

Asteptam clarificarile si/ sau link catre locul in care pot fi citite. 

Răspuns: 
Raportul final poate conține o evaluare și pe segmente de produse, dar evaluarea va fi 
raportată la valoarea în bloc a stocului și nu individual. 
La determinarea valorii de piață pentru bunurile mobiele în cauză se va avea în vedere ca, 
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:  

- natura bunurilor; 
- gradul de uzură fizică şi morală a bunurilor; 
- cantitatea (volumul) bunurilor;  
- termenul de valabilitate (după caz); 
- caracterul sezonier(după caz).  

link util - https://anabi.just.ro/achizitii.php 
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