
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

                                                    
DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE                                                                                                              
Serviciul contractări                                                Nr. SEAP 230756/14.10.2009 
                                                                                     

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
  

 Autoritate contractantă : CAMERA DEPUTAŢILOR 
 Adresa : Str. Izvor 2-4, sector 5, Bucureşti 
 Denumire invitaţie : Achizitie de “LUCRĂRI DE RENOVARE” 
 Tip invitaţie : Cerere de oferte offline cu etapă finală de licitaţie electronică 
 Criteriul de atribuire : Pretul cel mai scazut 
 Obiectul contractului : “LUCRĂRI DE RENOVARE” 
 Cod CPV 45453100-8 
 Data publicării : 14.10.2009 
 Data limită de depunere a ofertei : 26.10.2009, ora 1000 
 Data deschiderii: 26.10.2009, ora 1400 
 Limba de redactare a ofertei : Româna 
 Criterii de calificare : 

1. Declaratie privind eligibilitatea; 
2. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art.181; 
3. Persoane juridice/fizice române 

• Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în raza căruia este situat 
sediul ofertantului emis cu cel mult 30 zile înainte de data limită de depunere a ofertei 
din care să rezulte:  

a) că obiectul de activitate al ofertantului include comercializarea produsului care face 
obiectul cererii de oferte; 

b) că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la procedura insolvenţei, lichidării voluntare sau 
alte proceduri care au ca efect juridic suspendarea activităţii/dizolvarea persoanei 
juridice. 

Persoane juridice/fizice străine 
• Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct 

de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul 
este rezident. 

4. lista principalelor lucrări efectuate în ultimii 5 ani  (minim 1 contract de lucrări de renovare, 
executat în ultimii 5 ani a cărui valoare să fie de de minimum 490.000 lei; 
5. listă cu efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere; 
6. listă cu A.M.C.-urile / instalaţiile / echipamentele tehnice de care poate dispune ofertantul 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări; 
7. certificat de asigurare a calităţii tip ISO 9001/2001 sau echivalent pentru execuţia lucrărilor ce 
fac obiectul contractului. 

 
 Modul de obţinere a documentaţiei: www.e-licitatie.ro. 


