
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Direcţia Achiziţii Publice      
Serviciul contractări      Nr.SEAP114498/07.02.2008 
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

 Autoritate contractantă: CAMERA DEPUTAŢILOR 
 Adresa: Str. Izvor nr.2-4, sector 5, Bucureşti 
 Denumire invitaţie: Serviciu de reparaţii cofrete şi reţele electrice 
 Tip invitaţie : Cerere de ofertă offline 
 Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut 
 Cod CPV: 50000000-5 
 Obiectul contractului: Serviciu de reparaţii cofrete şi reţele electrice 
 Data publicării: 07.02.2008 
 Data limită de depunere a ofertei : 19.02.2008, ora 9 
 Limba de redactare a ofertei: Româna 
 Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire : 

- gratuit, printr-o solicitare scrisă la fax nr. 414.19.55, sau de la sediul Camerei 
Deputaţilor, Str. Izvor nr.2-4, sector 5, Intrarea A3S2. Telefon de contact 414.16.21. 
– Serviciul contractări. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Direcţia achiziţii publice                                Nr. 56d/574/07.02.2008 
Serviciul contractări        Nr. SEAP 114498/07.02.2008 
               
 

 
 

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE 
 
 
 Suntem interesaţi în achiziţia de serviciu de reparaţii cofrete şi reţele electrice  , în 
conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini, anexat la prezenta cerere – cod 50000000-5. 
 Vă rugăm să transmiteţi prin poştă pe adresa Camerei Deputaţilor din Str. Izvor, nr.2-4, sector 5, 
Bucureşti, cod poştal 050563, sau să depuneţi la Registratura instituţiei, cu scrisoare de înaintare, în plic 
închis, sigilat, până la data de 19.02.2008 ora 900, oferta dvs.  
 Plicul va avea înscrise, obligatoriu, următoarele informaţii: numărul cererii de ofertă, achiziţia la 
care se referă oferta şi compartimentul Camerei Deputaţilor căruia îi este adresat, respectiv „Serviciul 
contractări”. 
 - Oferta se va întocmi în baza constatărilor efectuate de către reprezentanţii autorizaţi ai firmelor 
ofertante împreună cu reprezentanţii achizitorului, la sediul acestuia din urmă. Vizitarea 
amplasamentului se face printr-o solicitare scrisă la fax. 414.17.07 (direcţia tehnică) şi la telefoanele 
414.17.00 sau 414.17.19 (direcţia tehnică), în perioada 11-14.02.2008. 

În urma constatărilor se va întocmi un proces - verbal de constatare, semnat de ambele părţi.  
 Oferta dvs. întocmită conform prevederilor O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, va fi redactată în limba română şi va conţine în mod 
explicit: 
 - propunerea financiară – formularul de ofertă (anexat), care va cuprinde preţul în lei al 
serviciilor oferite şi preţul în euro, cu toate taxele plătite şi plătibile incluse, fără TVA şi separat 
valoarea TVA; preţul în lei este ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului; nu se acceptă 
actualizarea preţului contractului; 
 - propunerea tehnică, care se va elabora în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini. 
 Nu se acceptă oferte alternative. 

 
Pentru calificarea ofertanţilor este obligatorie prezentarea următoarelor documente:  



1. declaraţie privind situaţia personală a ofertantului (declaraţie privind eligibilitatea) – 
conform formularului anexat; 
 2. documente care dovedesc înregistrarea: certificat 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 din cererile de înscriere menţiuni de la Registrul Comerţului, din care să 
reiasă că societatea are ca obiect  prestarea serviciilor solicitate; 
 3. declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 – conform formularului 
anexat; 

Oferta transmisă trebuie să aibă termen de valabilitate pînă la data de 19.04.2008 şi conform 
art.171 din O.U.G. nr.34/2006 (publicată în M.O. nr. 418/15.05.2006), cu modificările şi completările 
ulterioare, are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de 
valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.  

Oferta trebuie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană 
împuternicită legal de acesta şi va avea toate paginile semnate şi numerotate. 

 
Vă informăm că, în conformitate cu art.198 alin.1, lit.b) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, criteriul pe baza căruia se va desemna oferta câştigătoare este “preţul cel mai 
scăzut”, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din caietul de sarcini. 
  Alte condiţii care trebuie precizate la ofertare: 
      - Prestarea serviciilor menţionate se va face de la semnarea contractului pînă la termenul maxim 
limită de 20.03.2008; 
 

Eventualele contestaţii privind procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică pot fi 
adresate către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu sediul în Str. Stavropoleos nr.6, 
Sector 3, Bucureşti, www.cnsc.ro. 

 
Plicurile se vor deschide în data de 19.02.2008 ora 1000 la sediul Camerei Deputaţilor. 

 
 Ofertantul câştigător va depune, odată cu semnarea contractului, scrisoarea de garanţie bancară 
de bună execuţie, reprezentând 10% din valoarea acestuia, fără TVA, conform formularului anexat. 

 
Pentru efectuarea plăţii, în situaţia în care oferta dvs. va fi declarată câştigătoare, în ofertă 

trebuie să indicaţi numărul contului dumneavoastră deschis la Trezoreria Statului (conform O.G. 
nr.146/2002, publicată în M.O. nr.824/14.11.2002). 

Vă transmitem anexat contractul de servicii. 
 
Vă rugăm să ne răspundeţi detaliat la toate punctele înscrise în cererea de ofertă, iar pentru 

informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 414.16.21.    
 
            DIRECTOR                ŞEF SERVICIU 
 
                      Drosu Tararache                Dragoş Conovaru 
 
                                           ÎNTOCMIT      
                    
                                                                                                             Octavian Popa 


