
  

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

       CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Direcţia Generală pentru Dezvoltare    Nr. SEAP 181207/31.10.2008 
 
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
  

 Adresa: Str. Izvor nr.2-4, sector 5, Bucureşti  
 Denumire invitaţie: lucrări de reparaţii capitale la cabinele de poartă-nr.2 (PC06-07), nr.3 

(PC08) şi nr.4 (PC09)-de pe perimetrul incintei Palatului Parlamentului 
 Tip invitaţie: Cerere de ofertă offline 
 Criteriu de atribuire: „în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut” 
 Obiectul contractului: Executarea de lucrări de reparaţii capitale la cabinele de poartă –nr.2 

(PC06-07), nr.3(PC08) şi  nr.4 (PC09)-de pe perimetrul incintei Palatului Parlamentului 
 Cod CPV: 45453000-7- Lucrări de reparaţii generale şi de renovare 
 Data publicării:31.10.2008  
 Data limită de depunere a ofertei: 10.11.2008, ora 900 
 Data deschiderii: 10.11.2008, ora 1000 
 Limba de redactare a ofertei: Româna 
 Criterii de clarificare: 

 1. Situaţia personală a ofertantului (declaraţie privind eligibilitatea) 
 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 sa reiasă ca societatea are ca obiect de 
activitate executarea de lucrări de construcţii; 

 3.Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 
 4.Declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de 

conducere – conform formularului anexat. 
 5.Declaraţie privind Lista principalelor lucrări executate în ultimii cinci ani – 

conform formularului anexat. 
 6.Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune 

operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări – 
conform formularului anexat. 

 7.Informaţii privind situaţia economico-financiară: Bilanţ contabil la data de 
31.12.2007 şi 30.06.2008 vizat şi înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice. 

  8.Garanţie de participare – forma de constituire a  garanţiei de participare acceptată 
– scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii contractante - conform 
formularului anexat. 

 Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Gratuit, printr-o solicitare scrisă la fax nr. 
021.313.08.89, sau de la sediul Camerei Deputaţilor: str. Izvor nr. 2-4, sector 5, Intrarea B4S1. 
Telefon de contact: 021.414.16.86 ; 021.414.16.77. 

 Informaţii suplimentare: TEL:021.414.16.86, 021.414.16.77 
 


