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NECESITĂȚI MINIM OBLIGATORII  

pentru achiziția serviciilor de evaluare valorică a echipamentelor medicale de protecție 
primite în donație 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE:  
 

În vederea sprijinirii Judeţului Harghita în lupta împotriva noului coronavirus COVID-19, 
Direcţia de Afaceri Externe al Regiunii Ningxia Hui și Guvernul Municipiului Wuxi din 
China, au donat Consiliului Judeţean Harghita, echipamente medicale de protecție.  
Conform prevederilor legale pentru acceptarea donațiilor, determinarea valorii de piaţă 
se realizează de către un evaluator. 
Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentaţia de atribuire şi 
constituie ansamblul cerinţelor tehnice minimale pe baza cărora se elaborează, de fiecare 
ofertant propunerea sa tehnică 

 

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI :  

Estimarea valorică a echipamentelor medicale de protecție primite în donație din China, 
conform listei de mai jos: 
1. Combinezoane medicale Yunda (overal de protecție de 175 cm.). 
2. Măşti chirurgicale cu filtrare particule marca 3M 9132 (FFP). 
3. Măşti chirurgicale marca EUPON YB.WKKZ.KJ. 
4. Măști chirurgicale de protecție, măsura 17,5 x 9,5 cm. 
 

III. CERINȚE TEHNICE :  
 

Scopul evaluării este :determinarea valorii juste a echipamentelor medicale de protecție 
primite în donație din China, ţinându-se seama de utilitatea bunului, starea acestuia şi de 
preţul pieţei. 
 

Raportul de evaluare va trebui să respecte şi recomandările Standardelor internaţionale 
de evaluare IVS, a recomandărilor şi metodologiei de lucru A.N.E.V.A.R (Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor din România) evaluatorul fiind obligat să realizeze o estimare 
precaută a valorii de piaţă. Evaluatorul trebuie să respecte codul deontologic al meseriei 
sale.  
 

1. Raportul de evaluare va conţine cel puțin :  

 Prezentarea materialului evaluat; 

 Evaluarea bunului 
Raportul de evaluare va fi întocmit în termen stabilit.  
Plata serviciului prestat se va face numai după predarea și acceptarea raportului de 
evaluare.  
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IV. CERINȚE OBLIGATORIE :  
 

- evaluatorul ofertant să fie membru titular ANEVAR.  
- pe baza documentelor de donaţie a echipamentelor medicale de protecție puse la 

dispoziție, evaluatorul va face o inspecție vizuală a acestora.  
 

Propunerea financiară:  exprimată în lei fără TVA, care va rămâne ferm pe toată perioada 
de derulare a contractului. 
 

Perioada de valabilitate a ofertei : minim 15 zile de la data depunerii acesteia. 
 

Valoarea estimată : Valoarea estimată a achiziției este de 1.200,00 lei fără TVA, valoarea 
totală a achiziției fiind 1.428,00 lei cu TVA .  
 

Criterii de adjudecare: Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate 
prin prezenta și care are costul total cel mai scăzut în lei fără TVA. 
 

Întocmit 
Kovács Zoltán 

Consilier 
 
 
 
 
 

Miercurea-Ciuc, 02.07.2020 
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