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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
  

 

 Autoritate contractantă : CAMERA DEPUTAŢILOR 

 Adresa : Str. Izvor 2-4, sector 5, Bucureşti 

 Denumire invitaţie : Achiziţie de servicii de „Service post-garanţie la agregatele de 
climatizare” 

 Tip invitaţie : Cerere de oferte offline cu etapă finală de licitaţie electronică 

 Criteriul de atribuire : Preţul cel mai scăzut 

 Obiectul contractului: servicii de „Service post-garanţie la agregatele de climatizare” 

 Cod CPV 50730000 - 1 

 Data publicării : 07.05.2010 

 Data limită de depunere a ofertei : 18.05.2010, ora 1000 

 Data deschiderii: 18.05.2010, ora 1200 

 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 prestarea serviciilor care fac 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. 

 
Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
 lista cu dotarea tehnică (echipamentele necesare pentru efectuarea serviciilor de întreţinere şi 

reparaţii aparate de climatizare, piese de schimb uzuale folosite); 



 lista persoanelor autorizate (atestat în domeniul instalaţiilor de refrigerare, instalaţii de 
climatizare, instalaţii termice) responsabile pentru derularea serviciului; 

 documente emise de către organisme de acreditare care să confirme certificarea implementării 
sistemului calităţii ISO 9001/2000 sau echivalent, în domeniul efectuării service-ului la 
echipamentele de climatizare, valabil cel puţin până la data de 31.12.2010; 

 documente emise de către organisme de acreditare care să confirme certificarea implementării 
de către prestator a sistemului de management de mediu – standard de referinţă SR EN ISO 
14001/2005 sau echivalent, valabil cel puţin până la data de 31.12.2010. 

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

 

http://www.e-licitatie.ro/

