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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 

1. Autoritate contractantă : CAMERA DEPUTAŢILOR 
2. Adresa : Str. Izvor 2-4, sector 5, Bucureşti 
3. Denumire invitaţie: Achiziţie cabluri  
4. Tip invitaţie : Cerere de ofertă offline, fază finală de licitaţie electronică 
5. Criteriu de atribuire : Preţul cel mai scăzut 
6. Obiectul contractului : Furnizare cablu MYYM, cablu MCCG şi cablu pentru sudură 
7. Cod CPV : 28421130-9 
8. Data publicării : 04.09.2008 
9. Data limită de depunere a ofertei :  15.09.2008, ora 1600 
10. Data deschiderii ofertelor: 16.09.2008, ora 1000 
11. Limba de redactare a ofertei : Româna 
12. Criterii de calificare : 
1. Declaraţie privind eligibilitatea şi declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 

181 din OUG 34/2006. 
2. Documente care dovedesc înregistrarea: Certificat constatator emis de Oficial 

Registrului Comerţului de pe lânga  Camera de comerţ şi industrie naţională sau 
teritorială; 

                           -  pentru persoane juridice/fizice române: Certificat constatator emis de Oficiul           
Registrului Comerţului în raza căruia este situat sediul ofertantului emis cu cel mult 30 zile 
inainte de data limită de depunere a ofertei, din care să rezulte: 
a)  ca obiectul de activitate  al ofertantului include comercializarea produselor care fac obiectul 
cererii de oferte; 
b)   ca nu sunt înscrise menţiuni cu privire la procedura insolvenţei, lichidării voluntare sau alte 
proceduri care au ca efect juridic  suspendarea activităţii / dizolvarea persoanei juridice. 
       -  pentru persoane juridice/fizice străine: documente care dovedesc o forma de 
inregistrare  / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional în conformitate cu 
prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident;  

3. Prezentare certificat de conformitate ISO 9001:2000 sau echivalent, pentru 
producatorul produselor ofertate.  

- Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire : 
- gratuit, printr-o solicitare scrisă la fax nr. 021.414.19.63, sau de la sediul Camerei 

Deputaţilor, Str.Izvor 2-4 sector 5, intrarea A3S2. Telefon de contact 021. 414.16.23 – 
Serviciul achiziţii publice. 


