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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
DIRECŢIA  ACHIZIŢII PUBLICE                      Nr. 56d/1918/04.06.2008 
Serviciul contractări                                      Nr. SEAP  148253 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
  

 Autoritate contractantă : CAMERA DEPUTAŢILOR 
 Adresa : Str. Izvor 2-4, sector 5, Bucureşti 
 Denumire invitaţie : autobuz transport pasageri, de protocol  
 Tip invitaţie : Cerere de ofertă offline cu etapă finală de licitaţie electronică 
 Criteriu de atribuire : Preţul cel mai scăzut 
 Obiectul contractului : furnizarea unui autobuz transport pasageri, de protocol, cod CPV 

34121000-1. 
 Data limită de depunere a ofertei :  19.06.2008 ora 11.00 
 Limba de redactare a ofertei : Româna 
 Criterii de calificare : 

• Declaraţii privind situaţia personală a ofertantului (declaraţie privind eligibilitatea şi declaraţie 
privind neâncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181); 

• Certificate constatatoare privind îndeplinirea  obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi 
contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, 
valabile la data depunerii ofertelor; 

• Documente care dovedesc înregistrarea: Certificat de înregistrare şi Certificat Constatator emis de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de comerţ şi industrie naţională sau teritorială 
din care să reiasă că societatea are ca obiect de activitate comercializarea produsului solicitat; 

• Recomandări din partea altor beneficiari: se solicită cel puţin trei scrisori de recomandare în 
original; 

• Lista unităţilor service auto specializate în activitatea de reparare a autobuzulului ofertat: existenţa 
a cel puţin unei unităţi de reparaţie autorizată în Bucureşti sau judeţul Ilfov;  

• Prezentarea certificatului de omologare de tip de la Registrul Auto Român;  
• Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că autobuzul pentru transport pasageri, de 

protocol, care va fi livrat conform contractului nu provine din transformarea unei autovehicul de 
transport marfă sau din carosarea (de diverse firme din ţară) pe şasiuri chiar dacă acestea sunt 
importate. 

 Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire : 
- gratuit, printr-o solicitare scrisă la fax nr. 414.19.63, sau de la sediul Camerei Deputaţilor, 

Str.Izvor 2-4 sector 5, intrarea A3S2. Telefon de contact 414.16.32 – Serviciul contractări. 
 


