
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Direcţia achiziţii publice 
Nr.56d/582/20.03.2007 
 

Către:  REGIA AUTONOMĂ “MONITORUL OFICIAL” 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 55 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006, 
aprobată prin Legea nr.337/2006, vă rugăm să publicaţi în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-
a – Achiziţii publice, anunţul de mai jos, pentru organizarea licitaţiei deschise privind achiziţia 
“servicii de revizii şi reparaţii pentru aparate de control antiterorist” 
 
 

ANUNŢ  DE  PARTICIPARE  LA  LICITAŢIE  DESCHISĂ 
 
 
     1. Autoritatea contractantă: Camera Deputaţilor, având codul fiscal 4265795, cu sediul în 
Bucureşti, sector 5, str. Izvor nr.2-4, telefon 414.19.56, fax 414.19.55  
     2.  Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii este licitaţia deschisă. 
     3.  Locul prestării serviciilor este sediul achizitorului din Bucureşti, sector 5, str. Izvor nr.2-4. 
     4. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate, codul CPV: “servicii de revizii şi 
reparaţii pentru aparate de control antiterorist” – cod CPV 50421200-4. 
     5. Cantitatea serviciilor care se vor presta: conform caietului de sarcini. 
     6 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a prelungi, prin act adiţional, durata contractului până la cel 
mult 31.03.2008, pentru un nivel suplimentar al serviciilor condiţionat de existenţa resurselor 
financiare.  
     7. Durata contractului :  10.05.2007-31.12.2007 
     8. Nu se admit oferte alternative.  
     9. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Direcţia achiziţii publice, Serviciul pentru 
contractări, telefon 402.1956, A3S2 din Str. Izvor nr.2-4. Documentaţia se obţine contra cost, în baza 
unei solicitări scrise. 
    10. Costul unui exemplar este 10 lei, în numerar. 
    11 a) Termenul limită de primire a ofertelor:  18.04. 2007, ora 10 
         b) Adresa la care se transmit ofertele: Registratura Camera Deputaţilor, Intrarea B4S1 din Str. 

Izvor nr.2-4, sector 5, Bucureşti              
         c)  Limba în care trebuie redactată oferta:  limba română. 
    12. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 18.04.2007, ora 12, Palatul Parlamentului, telefon 
414.1956. 
    13. Garanţia pentru participare solicitată: scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă din 
România sau, după caz, de o bancă din străinătate, de preferinţă cu corespondent în România, în 
valoare de 3.600 lei, având termen de valabilitate până la 17.06.2007. 
    14. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le 
reglementează: Bugetul de stat, plata se va efectua cu ordin de plată emis de achizitor în contul 
prestatorului  deschis la Trezoreria statului, în conformitate cu O.G. nr.120/1999 (M.O. nr.431/1999). 
    15. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanţi cărora li s-a 
atribuit contractul de furnizare: dacă este cazul, se va transmite grupului câştigător de ofertanţi, odată 
cu comunicarea rezultatului licitaţiei. 
    16. Criterii de calificare privind situaţia personală a oferantului: 
        - ofertanţii vor completa pe proprie răspundere declaraţia privind eligibilitatea; 
 
 



        - declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181; 
        - certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor 
şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, 
valabile la data depunerii ofertelor, în original sau copie legalizată. 
          Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale a ofertantului: 

   - Certificatul de înregistrare / certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Naţională sau Teritorială cu extras din documentele de 
constituire ale societăţii sau cererile de înscriere menţiuni de la Registrul Comerţului, din care să 
reiasă că societatea are ca obiect de activitate prestarea serviciilor solicitate. 
     17. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară, precum şi capacitatea tehnică şi/sau 
profesională a ofertantului: 
            Informaţii privind situaţia economico-financiară:  NESOLICITAT; 
          Informaţii privind capacitatea tehnică:  SOLICITAT. 
          Autoritatea contractantă stabileşte, ca cerinţă minimă, prezentarea autorizării C.N.C.A.N. pentru 
desfăşurarea de activităţi în acest domeniu pentru tipurile de aparate de control antiterorist din dotarea 
Camerei Deputaţilor.  
    18. Perioada de valabilitate a ofertelor: până la 17.06.2007. 
    19. Contractul de servicii va fi atribuit pe baza criteriului preţul cel mai scăzut, în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006, aprobată prin Legea nr.337/2006 şi ale 
Hotărârii Guvernului nr.925/2006. 
     20. Prezentul anunţ de participare a fost transmis către Regia Autonomă « Monitorul Oficial » la 
data de 20.03.2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


