
                                                                                 
            

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

DIRECŢIA PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE 
Serv.pentru achiziţii publice                                                 Nr.57/1526/21.06.2006 
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

 Suntem interesaţi în achiziţionarea următoarelor produse : 
 
             1. Cilindru de siguranta bilateral standard, cod CPSA 2863.12  
               a) 60 mm/simetric, cu 3 chei, canal normal – 200 buc; 
               b) 60 mm/simetric, cu 6 chei, canal normal – 100 buc; 
               c) 60 mm/simetric, cu 3 trei chei, canal invers – 30 buc; 
               d) 90 mm/simetric , cu 3 chei, canal normal– 20 buc; 
               e) 35/60 mm/asimetric, cu 3 chei, canal normal – 10 buc; 
               f) 40/50 mm/asimetric, cu 3 chei, canal normal – 10 buc 
            2. Maner inchizator pentru dulap, cod KS818.6 sau echivalent cu cilindru de   
siguranta incorporat tip KS 4507 sau echivalent – 100 buc, cod CPSA 2863.14; 
            3. Broasca pentru usi tip greu, cod CPSA : 2863.12 
             a) tip 1 – 1 buc; 
             b) tip 2 – 3 buc; 
             c) tip 3 – 4 buc. 
             4. Broasca cu cilindru de siguranta pentru usi de sticla – 30 buc, cod CPSA : 
2863.12 
             5. Amortizor usa, cod CPSA : 2863.12 
             a) tip 1 – 70 buc; 
             b) tip 2 – 35 buc.  
             6. Lacat – 50 buc, cod CPSA : 2863.14 
             7. Inchizator cu cilindru de siguranta pentru fisete – 30 buc, cod CPSA : 
2863.14  
             8. Rola carucior pentru usi automate tip GEZE TSA 350N, cod CPSA : 
2922.19 
                   a) superioara  – 18 buc; 
                   b) inferioara   – 18 buc; 
             9. Perie inferioara pentru usi automate tip GEZE TSA 350N – 16 buc,     cod 
CPSA : 2922.19. 
 
 Relaţii suplimentare privind obţinerea documentaţiei pentru elaborarea şi 
prezentarea ofertei la telefon 402.16.27. 

 
 Ofertele se pot trimite în plic închis, sigilat, la sediul nostru din str. Izvor nr.2-4 

sector 5 Bucureşti, cod 050563, sau se pot depune la Registratura Camerei Deputaţilor, 
până la data de 28.06.2006, ora 16.00, urmând a fi deschise în data de 29.06.2006, ora 
10.00.  

 Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare este preţul cel mai scăzut. 
 
 
 

 


