Nr. 491/21.06.2018
Proces verbal
de selecție a ofertelor
încheiat azi 22.06.201, cu ocazia întrunirii comisiei de evaluare a ofertelor privind
serviciile aferente Formatiei Salvamont Vlădeasa
Comisia de evaluare a ofertelor privind atribuirea serviciilor salvamont aferente
Formației Vlădeasa din cadrul SPJ salvamont-Salvaspeo Cluj, numită prin Decizia nr.
28/18.06.2018, deliberează în următoarea componență:
Frățilă Gheorghe – președinte
Roxana Pod – membru
Toth Attila - membru
Din partea ofertanților nu este prezent nici o persoană.
Comisia analizează refuzurile de participare primite prin e-mail din partea Servicilor
Salvamont Bihor și Mureș. Aceștia au înștiințat prin e-mail că nu doresc să înainteze oferte
pentru că nu dețin resursele necesare derulării activității în zona Vlădeasa. Comisia constată că
din partea Salvamont Alba nu s-a primit nici un răspuns la solicitatrea de participare trimisă prin
e-mail.
Se constată primirea unei singure ofertă, în plic sigilat, din partea Asociatiei SalvamontSalvaspeo Vlădeasa Cluj. Comisia constată că plicul primit este sigilat și prezintă elementele de
identificare solicitate, și că a fost depus în termen.
Comisia deschide plicul și analizează documentele și trece la verificarea eligibilității.
Condiția 1. Să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 7, alin. b din HG 77/2003,
adică: - Să fie o societate civilă profesională de salvatori montani fără scop patrimonial sau
o ONG cu scop principal salvare montană, cu personalitate juridică.
Din statutul asociației reiese că aceasta nu are scop patrimonial și că scopul asociației
este, în mod explicit, activitatea de salvare montană.
Criteriu îndeplinit.
Condiția 2. Să dețină un minim de 8 salvatori montani (angajați sau voluntari)(6 –
componența standard a formației conform HG77/2003 + 2 rezerve)
În urma verificării documentelor s-a constatat următoarele: din cele 8 atestate de salvatori
montani depuse, unul este expirat din anul 2013. Conform HG 77/2003 Art. 24 persoana

respectivă îndeplinește condițiile de a deveni salvator montan. Conform Art . 25, pentru că nu a
promovat examenul de atestare prevăzut de regulamentele ANSMR, acesta a pierdut dreptul de
liberă practică în profesia de salvator montan. Conform declarației depusă la dosar de către
ofertant, persoana respectivă urmează să participe la un examen de reatestare în cursul anului
curent. Totuși această participare nu garantează absolvirea examenului de reatestare.
Criteriu îndeplinit parțial.
Criteriile 3. Să poată face dovada că posedă echipamentul individual și colectiv pentru
cei 8 salvatori, 4. Să dețină minim două tărgi de salvare din teren accidentat, 5. Să dețină minim
un autoturism sau autoutilitară.
Pentru cerințele la punctele 3, 4 și 5 ofertantul depune o declarație cu lista bunurilor
solicitate.
Criterii îndeplinite.
Criteriul 6. Să nu figureze cu datorii la stat.
Prin documentația de atribuire s-a solicitat o declarație privind faptul că nu are datorii
către statul român, urmând că în termen de 15 zile ofertantul declarat câștigător să prezinte
atestate fiscale. În dosarul depus ofertantul prezintă atestate fiscal privind impozitele la bugetul
de stat dar nu și obligațiile referitoare la bugetul local.
Criteriu îndeplinit parțial.
Criteriul 7. Să facă dovada că membri cunosc zona de acțiune a formației (prin
activitate montană în zona amintită in cadrul unor cluburi montane, de speologie, sau activitate
salvamont de minim 3 ani)
Ofertantul a depus declarația solicitată.
Criteriu îndeplinit.
În concluzie comisia constată următoarele: criteriile de eligibilitate nu au fost îndeplinite
în totalitate și, conform procedurii aprobate prin Decizia 27/18.06.2018, duce la
RESPINGEREA OFERTEI ca fiind neeligibilă.
Comisia nu mai analizează oferta financiară și dispune reluarea procedurii de selecție.
Prezentul proces verbal va fi publicat pe site-ul instituției, azi 22.06.2018, până la ora 16.
Rezultatul poate fi contestat în termen de 2 zile lucrătoare, adică până în 26.06.2018, ora
16.
Comisia de selecției a ofertelor:
Frățilă Gheorghe – președinte
Toth Attila – membru
Pod Roxana - membru

