
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE 
Nr. 56d/543/14.03.2007                     Anunt publicat în SEAP cu nr. 5209/ 2007   
 
 
  Către :  REGIA AUTONOMĂ “MONITORUL OFICIAL” 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 55 din  Ordonanţa  de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, 
aprobată prin Legea 337/2006, 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 hârtie 
format A4, A3, A0, hârtie format mare şi hârtie format A4 pentru copiator color. 
 
  ANUNŢ  DE  PARTICIPARE  LA  LICITAŢIE  DESCHISĂ: 
 
1. Camera Deputaţilor, având codul fiscal  4265795, cu sediul în  Bucureşti, sector 5, strada Izvor nr. 2-4, 
telefon: 402.19.56, fax: 414.19.55, achiziţionează „HÂRTIE FORMAT A4, A3, A0, HÂRTIE FORMAT MARE şi 
HÂRTIE FORMAT A4 PENTRU COPIATOR COLOR” necesară echipamentelor de copiat şi aparatelor fax. 
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare este licitaţie deschisă. 
3. Livrarea se face la sediul achizitorului din Bucureşti, sectorul 5, strada Izvor nr. 2-4. 
4. Achiziţionarea  produselor  se face prin cumpărare de produse. 
5. Cantitatea de produse care trebuie furnizată:  
 
Nr. Crt. Denumire produs UM Cantitate Cod CPV 
LOT 1. Hârtie copiator format A4 Top 15.280 21125691-5 
LOT 2. Hârtie copiator format A3 Top 555 21125691-5 
LOT 3. Hârtie format A0 Role 30 21125691-5 
LOT 4. Hârtie format mare tip IJM611 sau 

echivalent, 140 g/mp, 1372mm/45m 
Role 20 21125691-5 

LOT 5. Hârtie format mare tip MPI3000 sau 
echivalent (100 μ) 1370mm/50m 

Role 20 21125691-5 

LOT 6. Hârtie copiator color format A4 Top 20 21125691-5 
 
6. Divizare pe loturi : Oferta se va depune pentru unul, mai multe sau toate loturile prevăzute mai sus. 
7. Termenul de livrare: conform documentaţiei de atribuire. 
8. Nu se admit oferte alternative. 
9. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Camera Deputaţilor, Direcţia achiziţii publice, 
Serviciul contractări, telefon 402.19.56, Intrarea B4S1 din str. Izvor nr. 2-4. Documentaţia se obţine 
contra cost, în baza unei solicitări scrise. 
10. Costul  exemplarului este 10 lei, în numerar. 
11.        a) Termenul limită de primire a ofertelor: 12.04.2007, ora 10 00. 
 b) Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.04.2007, ora 14. 
 c) Termenul limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 06.04.2007, ora 14. 
            d) Adresa la care se transmit ofertele: Registratura Camerei Deputaţilor, Intrarea B4S1 din str. 
 Izvor nr.2-4, sector 5, Bucureşti.    
            e) Limba în care se redactează oferta: limba română. 



12.  Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 12.04.2007 ora 1200, Palatul Parlamentului,Str. Izvor nr.2-4, 
telefon 402.19.56.  
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, având termen de 
valabilitate până la 11.06.2007, în valoare de: 
 
• 2.280 lei, pentru “Hârtie pentru copiator format A4” (LOT 1); 

• 175 lei, pentru “Hârtie pentru coipator format A3” (LOT 2); 
• 90 lei, pentru “Hârtie format A0” (LOT 3); 

• 60 lei, pentru “Hârtie format mare tip IJM611 sau echivalent (LOT 4)” 

• 225 lei, pentru “Hârtie format mare tip MPI3000 sau echivalent (LOT 5)”, 
• 15 lei, pentru “Hârtie pentru copiator color format A4 (LOT 6)”. 
 

În situaţia în care se vor prezenta oferte pentru mai multe loturi, valoarea scrisorii de garanţie bancară 
de participare va fi obţinută prin însumarea valorilor scrisorilor de garanţie de participare 
corespunzătoare fiecărui lot în parte. 

14. Modalităţile principale de finanţare şi de plată şi referirile la prevederile care le reglementează: 
Bugetul de stat, plata se efectua cu ordin de plată emis de achizitor în contul furnizorului, deschis la 
Trezoreria statului, în conformitate cu O.G. nr. 120/1999 (M.O. nr. 431/1999). 
 
15. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de ofertanti carora li s-a atribuit 
contractul de furnizare: Dacă este cazul, se va transmite grupului câştigător de ofertanţi, odată cu 
comunicarea rezultatului licitaţiei. 
 
16. Informaţii privind criteriile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul:  

• Situaţia personală a ofertantului: 
- Declaraţie de eligibilitate. 
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181. 

 - Declaraţie privind îndeplinirea obligaţiilor: se vor prezenta 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 tehnică: 
- Prezentarea unui buletin de analiză tip LAREX sau echivalent, în original, pentru hârtia de 
copiator format A4 (inclusiv pentru copiator color) ofertată, iar pentru hârtia format A0, format 
A3 şi hârtia format mare se vor prezenta specificaţii emise de către producătorul produsului. 
- Prezentarea unui certificat tip ISO 9001 sau echivalent, din care să reiasă că ofertantul respectă 
standardele de asigurare a calităţii. 

17. Informaţii privind 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 comercializarea produselor solicitate. 
18. Perioada de valabilitate a ofertelor: până la 11.06.2007. 
19. Contractul  de furnizare va fi atribuit pe baza criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic” aplicat pentru fiecare lot,  în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006, aprobată prin Legea 337/2006, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 925/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
20. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor : Consiliul Naţional de  
Soluţionare a  Contestaţiilor cu sediul în  Str. Stavropoleos  nr.6, sector 3, Bucureşti. 
21. Nu a fost publicat anunţ de intenţie. 
22. Prezentul anunţ de participare a fost transmis către Regia Autonomă “Monitorul Oficial “ la data de 
14.03.2007. 


