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LICITAŢIE DESCHISĂ 

privind achiziţionarea de servicii de întreţinere şi reparare a autovehiculelor marca Mercedes – 
 cod CPV 5011200-3 şi cod CPV 50114000-7, pentru anul 2009 

 
FAZA FINALĂ DE LICITAŢIE ELECTRONICĂ 

 
I AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

      Denumire: PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAŢILOR 

      Adresă: Str. Izvor nr. 2-4, Sector 5, BUCUREŞTI, cod poştal 050563, România 

      Sursa de finanţare: bugetul de stat. 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
Denumire contract: servicii de întreţinere şi reparare a autovehiculelor marca Mercedes. 
Procedura se finalizează prin contract de achiziţie publică. 
Durata contractului: 01.01.2009 - 31.12.2009. 
V. CRITERII DE CALIFICARE 
V.1. Situaţia personală a ofertantului  

1. Declaraţie privind eligibilitatea  
2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181 
3. Declaraţie privind îndeplinirea obligaţiilor: SOLICITAT. 

V.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 
 Cerinţă obligatorie: ofertanţii trebuie să prezinte autorizaţiile acordate de Registrul Auto 

Român R.A. în conformitate cu R.N.T.R.-9, privind autorizarea agenţilor economici care prestează 
servicii de reparaţie, de reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere şi 
autorizare de la producător (Mercedes – Benz). 
Cerinţă obligatorie: 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 prestarea serviciilor solicitate. 
V.3. Situaţia economico-financiară:  

 1. Cerinţă obligatorie: prezentarea cel puţin a unei scrisori de bonitate.  
V.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională: 

1. Se solicită cel puţin o scrisoare de recomandare. 
2. Prezentarea dotărilor considerate strict necesare pentru îndeplinirea contractului. 
3. Asigurarea cu personal de specialitate.       
      

VI. PREZENTAREA OFERTEI 
 

VI.1. Limba de redactare a ofertei: limba română. 
VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei: până la data de 08.01.2009. 
VI.3. Garanţie de participare:  
    1. Cuantumul garanţiei de participare este în valoare de: 3.000 lei. 
    2. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare: până la data de 08.01.2009. 
    3. Modul de constituire a garanţiei de participare: scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă 
din România sau, după caz, de o bancă din străinătate, de preferinţă cu corespondent în România,  
VI.7. Data limită de depunere a ofertelor: 
     - Data limită pentru depunerea ofertei: 09.12.2008 ora 900. 
VI.9. Deschiderea ofertelor 
     - Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: plicurile care conţin ofertele se deschid la sediul 
Camerei Deputaţilor la data de 09.12.2008 ORA 1000. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
Direcţia Achiziţii Publice, Serviciul contractări, telefon 021.414.1632. 


