
                                                                                 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE 
Nr. 57/1637/30.06.2006 
  Către :  REGIA AUTONOMĂ “MONITORUL OFICIAL” 
 
    
 În conformitate cu prevederile art.17 şi 19 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 60/2001, aprobată prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare, vă 
rugăm să publicaţi în Monitorul Oficial al României, Partea VI-a – Achiziţii publice, 
anunţul de mai jos, pentru organizarea licitaţiei deschise privind achiziţionarea de 
“Servicii de închiriere, amenajare/demenajare podium Sala Cuza. Închiriere iluminat sala 
Cuza”. 
 
 

ANUNŢ  DE  PARTICIPARE 
LICITAŢIE  DESCHISĂ PRESTARE DE SERVICII 

 
 

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax ale autoritătii  contractante: 
Parlamentul României – Camera Deputaţilor, cod fiscal 4265795, Bucureşti, Sector 5, 
Str. Izvor nr. 2-4, telefon 402.19.56, fax nr.402.19.55. 
2.  a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: Licitaţie deschisă. 
    b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte: Contract de prestare 
de servicii. 
3. a) Locul de prestare a serviciilor: Camera Deputaţilor, Bucureşti, Sector 5. 
     b) Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona şi descrierea acestora; codul CPSA: 
“Servicii de închiriere, amenajare/demenajare podium Sala Cuza. Închiriere iluminat sala 
Cuza”; cod CPSA 9232.10”. 
c) Indicatii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru o parte sau 
pentru întreaga gamă de servicii solicitate: oferta se va depune pentru întreaga gamă de 
servicii solicitate la pct. 3 lit.b. 
4. Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor: 04.09-03.10.2006.  
5. a) Denumirea si adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obţine un 
exemplar al documentaţiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei; modalitatea de 
obţinere a exemplarului respectiv: Camera Deputaţilor Intrarea A3S2 din str. Izvor nr. 2-
4, Serviciul pentru contractări, telefon 402.19.56/fax 402.19.55; obţinerea unui exemplar 
al documentaţiei se face contracost în baza unei solicitări scrise; eventualele contestaţii se 
vor  depune la Serviciul pentru contractări. 
      b) Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 10 lei, în numerar. 
      c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 08.07.2006. 
6.   a) Data limita pentru depunerea ofertelor: 17.07.2006, ora 900. 



              b) Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Camerei Deputaţilor, Intrarea 
B4S1 din str. Izvor, nr.2-4, sector 5. 
      c) Limba în care trebuie redactată oferta:  Limba română. 
7.  a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor: Membrii comisiei de evaluare 
şi   persoanele împuternicite de conducerea societăţii comerciale. 
      b) Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 17.07.2006, ora 1000, Palatul 
Parlamentului.  
8. Garanţia pentru participare solicitată: pentru achiziţiile de la punctul 3 lit. b Scrisoare 
de garanţie bancară, în valoare de: 750 RON, având termen de valabilitate 45 de zile de 
la data  deschiderii ofertelor. 
9. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la prevederile care le 
reglementeaza: Bugetul statului, pe anul 2006, plata serviciilor se va efectua cu ordin de 
plată în contul prestatorului, deschis la trezoreria statului, în conformitate cu O.G. 
nr.120/1999 (M.O. nr.431/1999), în termen de 7 zile lucrătoare de la data  primirii 
ultimului document pe baza căruia se va achita contravaloarea serviciilor. 
10. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li 
s-a atribuit contractul de servicii: Dacă este cazul, se va transmite grupului câştigător de 
ofertanţi, odată cu comunicarea rezultatului licitaţiei. 
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la 
capacitatea tehnica si la cea economico-financiara pe care trebuie sa le îndeplineasca 
ofertantul:  
      a)  Documente care dovedesc eligibilitatea: 
-  Ofertanţii vor completa declaraţia pe proprie răspundere, formular tip B1 întocmit în 
baza  prevederilor art. 30 din O.U.G. nr.60/2001 (M.O. nr.241/2001), aprobată prin Legea 
nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a 

impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru 
asigurările sociale de stat la data de 30.04.2006 – formulare tip eliberate de 
autorităţile competente: unul emis de organul administraţiei locale pentru plata 
taxelor şi impozitelor locale şi unul emis de Administraţia financiară pentru plata 
celorlalte taxe şi impozite către stat.  

      b) Cerinţe minime, referitoare la capacitatea tehnică şi la capacitatea economico-
financiară:  
 I. Capacitatea tehnică: 

1. Informaţii generale: Completarea formularului B2 din Secţiunea IV a Ordinului 
nr. 1.013/873/2001 (M.O. nr.340/2001) cu modificările şi completările ulterioare;  
2. Susţinere tehnică: Ofertanţii vor prezenta, dacă este cazul, lista cuprinzând           
subcontractanţii; 
3.  Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi: cel puţin o scrisoare de 
recomandare; 
4. Experienţa similară: Autoritatea contractantă stabileşte, ca cerinţă minimă, 
îndeplinirea şi finalizarea, în ultimii 3 ani, a cel puţin unui contract care a avut ca 
obiect prestarea de servicii similare  în valoare cel puţin egală cu 50.000 RON, 
respectiv 13.907 euro (calculaţi la cursul de 3,5952 RON/1 euro, din data de 
29.06.2006); 



Cerinţa privind experienţa similară poate fi îndeplinită şi prin cumularea valorii a 
trei contracte. 
5. Resurse tehnice: Informaţii privind dotările specifice, utilajele, echipamentul 
tehnic, mijloacele de transport şi alte mijloace fixe; 
6. Resurse umane: Declaraţie care conţine informaţii privind numărul mediu al 
personalului angajat, în ultimele 12 luni. 

 II.  Capacitatea economico-financiara: 
1. Obligatii contractuale în desfăşurare:  conform Ordinului nr. 1.013/873/2001 
(M.O. nr. 340/2001) cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Situaţia financiară, cerinţe minime:  
a) cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani să fie cel puţin egală sau mai mare 
decât valoarea de 150.000 RON, respectiv 41.722  euro (calculaţi la cursul de 
3,5952 RON/1 euro, din data de 29.06.2006). 

 b). Prezentarea unei scrisori de bonitate. 
12. a) Menţionarea dacă, în conformitate cu  anumite prevederi legale, reglementări sau 
dispoziţii administrative, prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii 
profesionale: nu este rezervată unei anumite categorii profesionale; 
b) Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate să menţioneze numele şi calificările 
profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului: da.  
13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 45 de zile de la 
data deschiderii ofertelor. 
14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai 
scăzut. 
15. Nu se admit oferte alternative. 
16. Data publicării  în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a – Achiziţii publice, a 
anunţului de intenţie: nu s-a publicat anunţ de intenţie. 
17.  Data transmiterii anuntului de participare catre R.A. “Monitorul Oficial”: 
30.06.2006. 
 
 
 
 


