
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                                                    
DIRECŢIA  ACHIZIŢII PUBLICE                                           Nr.56d/4565/17.12.2008                                                        
Serviciul contractări                                                  Nr. SEAP  70350/24.12.2008 
                                                                                     

ANUNT DE PARTICIPARE 
  

 Autoritate contractantă: CAMERA DEPUTAŢILOR 
 Adresa: Str. Izvor 2-4, sector 5, Bucureşti 
 Denumire invitaţie: “Service copiatoare tip XEROX, TOSHIBA şi OCE pe anul 2009”. 
 Tip invitaţie: Licitaţie offline. 
 Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut reprezentat de preţul pe copie pentru fiecare lot în 

parte.                                                             
 Obiectul contractului: “Service copiatoare tip XEROX, TOSHIBA şi OCE pe anul 2009”. 
 Cod CPV:  50313200-4;  
 Data publicării: 24.12.2008. 
 Data limită de depunere a ofertei: 09.02.2009, ora 1000. 
 Data deschiderii: 09.02.2009, ora 1200. 
 Limba de redactare a ofertei: Româna. 
 Criterii de calificare: 

 1. Declaraţie de eligibilitate.  
 2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.181. 
 3. Se vor prezenta 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, în original sau copie legalizată. 
 Cerinţă obligatorie: Certificatul de înregistrare şi Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Naţională sau Teritorială în raza căruia este situat sediul 
ofertantului cu extras din documentele de constituire ale societăţii sau cererile de înscriere menţiuni de la 
Registrul Comerţului, emis cu cel mult 30 zile inainte de data limită de depunere a ofertei din care să rezulte:  
a)   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. 
b)   că societatea are ca obiect de activitate asigurarea service-ului la echipamente de copiere; 
Pentru persoane juridice străine: 
Cerinţă obligatorie: Documentele edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, 
în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident. 
Ofertanţii vor prezenta: 
- minim 2 contracte de servicii de service/întreţinere copiatoare, prestate în ultimii 3 ani, pe o perioadă de minim 
4 luni.  
- listă cu personalul tehnic de specialitate  (minim 5 persoane - pentru echipamentele tip XEROX, respectiv 
minim 3 persoane - pentru echipamentele tip OCE şi tip TOSHIBA), calificat în întreţinerea/service-ul 
echipamentelor din lista anexă amplasate la sediul Camerei Deputaţilor. 
- listă cu A.M.C.-urile / instalaţiile / echipamentele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului de servicii. 
- autorizare de efectuare de operaţiuni tip service la echipamente, din partea producătorului sau a 
reprezentantului zonal al producătorului. 
 

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


