
                                 R  O  M  Â  N  I  A  
                      J U D E Ţ U L   C O N S T A N Ţ A 
                    O R A Ş U L   E F O R I E                 
 

 

1 

 

 

 

E R A T A 

LA DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE PUBLICATĂ PENTRU ATRIBUIREA 

CONTRACTULUI SERVICII DE SALVARE ACVATICĂ – SALVAMAR ŞI POSTURI DE PRIM 

AJUTOR 

 

I. În Fişa de Date a Achiziţiei se corectează următoarele erori materiale: 

 
III.2.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională 

La cerinţa 3 - Ofertanţii vor face dovada experienţei similare.  

Greşit- Prin experienţă similară se înţelege prestarea de servicii de salvare acvatică – salvamar în valoare 

totală cumulată, în ultimele exerciţii financiare disponibile (maxim 3), de cel puţin 2.368.990,48 lei 

rezultată din maxim 3 contracte.  

 

Corect - Prin experienţă similară se înţelege prestarea de servicii de salvare acvatică – salvamar în 

valoare totală cumulată, în ultimele exerciţii financiare disponibile (maxim 3), de cel puţin 2.368.990,48 

lei rezultată din maxim 5 contracte.  

 

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta 

Greşit - 120 DE ZILE (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

Corect – 90 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

II. În caietul de sarcini se corectează următoarele erori materiale: 

Denumirile “anexa nr. 5”, “anexa nr. 6” şi “anexa nr. 7” prevăzute în mod eronat, fără trimitere la actul 

din care fac parte, în cuprinsul textului caietului de sarcini se completează după cum urmează: 

Anexa nr. 5 la HG nr. 1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă 

Anexa nr. 6 la HG nr. 1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă 

Anexa nr. 7 la HG nr. 1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

serviciilor publice de salvare acvatica-salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă 

Caietul de sarcini se completează cu anexa nr. 1 – lista dotărilor deţinute de către autoritatea 

contractantă care se pun la dispoziţia operatorului economic pentru prestarea serviciilor de salvare 

acvatică-salvamar a posturilor de prim ajutor – anexă a cărei publicare a fost omisă de către autoritatea 

contractantă, dar care nu prezintă relevanţă pentru evaluarea ofertelor depuse de către operatorii economici. 


