
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                                                    
DIRECŢIA  ACHIZIŢII PUBLICE                                                                                                             
Serviciul contractări                                                Nr. SEAP: 233291 /02.11.2009 
                                                                                     

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
  

 Autoritate contractantă : CAMERA DEPUTAŢILOR 
 Adresa : Str. Izvor 2-4, sector 5, Bucureşti 
 Denumire invitaţie : Achizitie „Calculatoare PC” 
 Tip invitaţie : Cerere de ofertă offline cu etapă finală de licitaţie electronică. 
 Criteriul de atribuire : Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 
 Obiectul contractului : Achizitie „Calculatoare PC”. 
 Cod CPV 30213000-5. 
 Data publicării : 02.11.2009. 
 Data limită de depunere a ofertei : 13.11.2009, ora 10:00. 
 Data deschiderii: 13.11.2009, ora 12:00 
 Limba de redactare a ofertei : Româna. 
 Perioada de valabilitate a ofertei: Până la 31.12.2009 
 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 comercializarea produsului care face 
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. 

4. Mostră: Până la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, se va prezenta şi lăsa în 
probe şi teste în mod obligatoriu, echipamentul ofertat. Nerespectarea acestei condiţii, 
necesară în perioada de evaluare şi comparare a ofertelor va face ca oferta să fie 
declarată inacceptabilă. 

5. Oferta va cuprinde descrieri/fişe de catalog pentru demonstrarea caracteristicilor tehnice 
ale echipamentelor ofertate.  

6. Autorizaţie din partea producătorului/reprezentanţei privind comercializarea, asistenţa 
tehnică şi service  în perioada de garanţie.  

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


