
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                                                    
DIRECŢIA  ACHIZIŢII PUBLICE                                                                                                                          
Serviciul contractări                                                Nr. SEAP 168453/02.09.2008  
                                                                                     

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
  

 Autoritate contractantă: CAMERA DEPUTAŢILOR 
 Adresa: Str. Izvor 2-4, sector 5, Bucureşti 
 Denumire invitaţie: FURNIZARE  BEC LED - 520 buc. 
 Tip invitaţie: Cerere de ofertă offline cu fază finală de licitaţie electronică. 
 Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scăzut al ofertei 
 Obiectul contractului: FURNIZARE  BEC LED 
 Cod CPV:  31531000-7 
 Data publicării: 02.09.2008. 
 Data limită de depunere a ofertei: 15.09.2008, ora 1000. 
 Data deschiderii: 15.09.2008, ora 1200. 
 Limba de redactare a ofertei: Româna. 
 Criterii de calificare: 

 1.  Situaţia personală a ofertantului (declaraţie privind eligibilitatea), conform Formularului 
anexat; 
 2. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181, conform Formularului 
anexat; 
 3. Pentru persoanele fizice/juridice 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 produselor care fac 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.  
 4. Pentru persoanele fizice/juridice 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. 
 5. Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

  
- Certificat de conformitate ISO 9001 (de producător), pentru produsele ofertate care să ateste 

că sistemul de management al calităţii a fost implementat (conf. SR EN ISO 9001/2001) şi 
certificat de către o firmă acreditată în acest sens, valabil cel puţin pînă la data de livrare a 
produselor. 

- Pentru toate produsele, se solicită prezentarea obligatorie la deschiderea plicurilor cu oferte a 
câte unei MOSTRE pentru verificări şi probe, pentru verificarea conformităţii cu 



caracteristicile tehnice precizate în caietul de sarcini, ocazie cu care se va încheia un proces 
verbal  – condiţie eliminatorie. 
 

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

   
 


