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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
  

Suntem interesaţi pentru achiziţionarea de echipamente strict necesare autovehiculelor in vederea 
circulaţiei pe drumurile publice, după cum urmează: 

- 112 buc. stingătoare de incendiu cu capacitatea de 1 litru pentru autoturisme, cod CPSA 
2924.24; 

- 161 kituri de înlocuire componente pentru trusă sanitară auto, cod CPSA 2442.24; 
- 110 metri liniari contur reflectorizant pentru echiparea vehiculelor rutiere, cod CPSA 2524.21; 
- 24 buc. cale auto pentru vehicule destinate transportului de mărfuri, avînd masa maximă 

tehnică autorizată mai mare de 7500 kg, cod CPSA 2875.27. 
 Oferta dumneavoastră va fi transmisă prin poştă pe adresa str. Izvor nr.2-4 sector 5 Bucureşti, cod 
050563 sau depusă la Registratura Camerei Deputaţilor în plic închis, sigilat, până la data de 02.06.2006, 
ora 10. 
 Fiecare pagină a ofertei va fi numerotată şi semnată şi se va anexa un opis al documentelor 
prezentate. 
 Plicul va avea înscrise obligatoriu următoarele informaţii: numărul cererii de ofertă, achiziţia la 
care se referă oferta şi compartimentul Camerei Deputaţilor căruia îi este adresat, respectiv Serviciul 
pentru achiziţii publice. 
 Plicurile se vor deschide la data de 02.06.2006 la sediul Camerei Deputaţilor, ora 11, camera 7102. 

Pentru a fi calificată oferta dumneavoastră, este obligatorie prezentarea următoarelor documente: 
 - Documente care dovedesc eligibilitatea, respectiv: Declaraţie pe propria răspundere completată 
în conformitate cu Formularul B1 anexat; 
-  Documente care dovedesc înregistrarea, respectiv: Copie certificat emis de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Naţională;  
- Omologarea echipamentelor solicitate conform legislaţiei în vigoare. 

 
Oferta dumneavoastră, întocmită conform prevederilor OUG 60/2001 privind achiziţiile publice, 

aprobată prin Legea 212/2002 cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină, în mod 
explicit: 

- propunerea tehnică  care include, în conformitate cu legislaţia in vigoare, documentele necesare 
pentru agreerea echipamentelor ofertate (termene de valabilitate componente trusa sanitară, certificate de 
conformitate RAR-OCP şi termene de valabilitate pt. stingătoare auto), specificaţii tehnice ale calelor de 
blocare şi materialelor reflectorizant-fluorescente, strict necesare autovehiculelor rutiere, conform anexelor 
nr. 14 şi nr. 15 din RNTR  1/2005.  

 
- propunerea financiară care include preţul ferm în lei şi preţul în euro, indicând preţul unitar 

fără TVA şi separat valoarea TVA . 
Condiţii şi termene de livrare – franco-beneficiar în maxim 30 de zile de la primirea comenzii. 

 Oferta transmisă trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin 30 de zile şi conform art. 41 din OUG 
60/2001 aprobată prin Legea 212/2002 cu modificările şi completările ulterioare, are caracter ferm şi 
obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe perioada de valabilitate stabilită de autoritatea 



contractantă şi trebuie să fie semnată pe proprie răspundere de către ofertant sau de către o persoană 
împuternicită legal de acesta. 

În vederea efectuării plăţii vă rugăm să ne comunicaţi numărul contului dvs. deschis la trezoreria 
statului, in conformitate cu prevederile O.G. nr.120/1999 publicată in Monitorul Oficial nr. 
431/31.08.1999. Plata se va face prin ordin de plată, în lei, la cursul BNR din ziua emiterii facturii.  

 
Criteriul pe baza căruia se va desemna oferta câştigătoare este „preţul cel mai scăzut”.  
 
Relaţii suplimentare la tel. 402.16.32 sau 402.21.99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


