Anunț

Nr. 492/24.06.2018

privind selecția de oferte aferente serviciilor
Formației Salvamont Vlădeasa
I.
BAZA LEGISLATIVĂ
HG 77/2003, privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi
organizarea activităţii de salvare în munţi.
Legea 98/2016 privind achizițiile publice, art. 29, alin 1), lit. h)
ROF Salvamont Cluj aprobat prin HCJ nr. 188/2017, cu modificările și completările
ulterioare.
II.
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT SALVASPEO CLUJ,
Adresa poștală: Str Alexandru Vaida Voevod Nr 53-55, Localitate Cluj-Napoca , Cod Postal
400592, Romania , Punct(e) de contact: Frăţilă Gheorghe , tel +40 755110755, In atenția
Frăţilă Gheorghe, E-mail baza@salvamontcluj.ro, Fax +40 372898951, Adresă internet
http://salvamontcluj.ro/,
III.
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Se dorește încheierea unui Acord Cadru pe 4 ani de prestări servicii aferente
activității Formației Salvamont Vlădeasa din cadrul SPJSS Cluj. Anual se vor încheia contracte
subsecvente aferente acordului cadru. Serviciile vor fi cele specifice activității salvamont, adică
prevenirea accidentelor în zona de activitate și intervenția de urgență pentru salvarea
persoanelor aflate în dificultate. Locul principal de executare a contractului – arealul
administrativ al comunelor Mărgău, Săcuieu, Poieni și parțial Beliș, jud. CLUJ, denumit în
continuare zona de activitate.
Art. 2. Informații privind acordul cadru:
- Acord cadru cu un singur operator.
- Durata acordului cadru: 4 ani
- Valoarea maximă estimată: 1.600.000 RON
- Frecvența și valoarea contractelor ce urmează să fie atribuite: Vor fi patru contracte
subsecvente cu valori estimate de maxim 40.0000 lei pentru fiecare an al acordului
cadru.
- Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile): 75252000-7 Servicii de
salvare. Achiziția nu intră sub incidenta Legii 98/2016 privind achizițiile publice. Nu
există împărțire pe loturi. Nu se acceptă variante.
Art. 3. Condițiile de eligibilitate, drepturile și obligațiile ofertantului, modul de derulare a
activității curente, defalcarea lunară a plăților, cheltuielile eligibile sunt detaliate în caietul de
sarcini.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
Art. 4. Având în vedere specificul procedurii de achiziție, a naturii serviciilor solicitate și
a tipului de ofertanți care pot depune oferte conforme, autoritatea contractantă nu va solicita
ofertanților depunerea garanției de participare și nu va solicita ofertantului declarat câștigător
constituirea garanției de buna execuție.
Art. 5. Prețul acordului cadru este ferm și se poate modifica doar în următoarele situații:
- schimbări majore ale traficului turistic datorate apariției unei noi pârtii de schi, dezvoltării
unei zone turistice la rang de stațiune, sau altor evenimente majore care impun suplimentarea
activității salvamont în zonă.
- schimbări legislative, inclusiv în privința prevederilor legate de muncă
- variații ale inflației ce depășesc un procent de 5% (stabilite de rapoarte oficiale ale INS)
Art. 6. Condiții de eligibilitate conform tabelului următor:
Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare
Modalitatea de îndeplinire
pentru evaluarea respectării cerințelor de
eligibilitate
1. Să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 7, statut pentru ONG, ROF pentru servicii
alin. b din HG 77/2003, adică:
publice
- Să fie o societate civilă profesională de
salvatori montani fără scop patrimonial sau
o ONG cu scop principal salvare montană,
cu personalitate juridică
2. Să aibe un minim de 8 salvatori montani contracte de munca sau voluntariat +
(angajați sau voluntari)(6 – componența atestate salvatori montani
standard a formației conform HG77/2003 + 2
rezerve)
3. Să poată face dovada că posedă echipamentul inventar la nivelul anului 2017
individual și colectiv pentru cei 8 salvatori
4. Să aibe minim două tărgi de salvare din teren inventar la nivelul anului 2017
accidentat
5. Să aibe minim un autoturism sau autoutilitară

inventar la nivelul anului 2017

6. Să nu aibe datorii la stat

declarația responsabilului financiar,
câștigătorul va trebui să prezinte în
termen de 15 zile atestate fiscale

7. Să facă dovada că membri cunosc zona de declarația conducătorului entității în
acțiune a formației (prin activitate montană în cadrul
căreia
și-a
desfășurat
zona amintită in cadrul unor cluburi montane, activitatea
de speologie, sau activitate salvamont de minim
3 ani)
a)

Art. 7. Transmiterea ofertelor se va face personal sau prin intermediul serviciilor
poștale sau de curierat, în plic sigilat, cu mențiunea expeditorului și formula: “ Achiziție
directă. A se deschide numai de către Comisia de Evaluare.” Adresa de depunere este: str. Al.
Vaida Voevod 53-55, ofertele se pot depune de luni 25.06 până miercuri 27.06.2018, în
intervalul orar 10-16. Plicul trebuie să conțină toate documentele din tabelul anterior și
oferta financiară, cu preț total în lei, (inclusiv TVA dacă e cazul) pe 4 ani, și pentru 1 an.
Toate documentele trebuie să fie în limba română.
Termenul limită de depunere a ofertelor este joi 27.06.2018, ora 16.00.

Art. 8. Orice potențial ofertant, are dreptul de a solicita, prin e-mail sau în scris
clarificări despre elementele cuprinse în anunț și caietul de sarcini. Autoritatea contractantă are
obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, într-o perioadă care nu trebuie
să depășească 1 zi lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări, dar numai acelor solicitări
primite cu cel puțin 2 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
Art. 9. Deschiderea ofertelor se va face în data de 28.06.2018, ora 10, la sediul
serviciului, în prezența Comisiei de Evaluare și a reprezentanților ofertanților (dacă aceștia
doresc să participe). Examinarea ofertelor, solicitarea de clarificări (după caz), stabilirea
ofertelor admisibile și respingerea ofertanților neeligibili; stabilirea ofertei câștigătoare pe baza
criteriului de atribuire: prețul cel mai mic se va face în termen de maxim 2 zile lucrătoare.
Art. 9. Comunicarea rezultatului se va face prin publicarea pe site-ul instituției, imediat
după stabilirea câștigătorului.
Art. 10. Încheierea acordului cadru de servicii și a contractului subsecvent pentru anul
în curs, se va face în termen de maxim 5 zile de la finalizarea procedurii de achiziție.
SECȚIUNEA V: DISPOZIȚII FINALE
Art. 11. Organismul competent pentru căile de atac este Consiliul National de
Soluționare a Contestațiilor, Adresa poștală: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti,
Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):
http://www.cnsc.ro
Contestații pot fi depuse la sediul serviciului în termen de 2 zile lucrătoare de la
anunțarea rezultatului, urmând ca un răspuns să fie dat în scris (prin e-mail sau la sediu) în
termen de 24 ore.
Director,
Gheorghe Frățilă

