
     
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE     
Serviciul Contractări                          
Nr. 17/2303/24.11.2014 
 
 
Stimate domn/ doamna, 

  
 

 
             Suntem interesaţi în achiziţionarea prin cumpărare directă, conform prevederilor 
art.19 din O.U.G. nr.34/2006, a : ,, UPS  de putere mare’’- 3 bucati,  COD CPV 31154000-0, 
având caracteristicile specificate în Caietul de Sarcini anexat , cu o valoare  de 126.000 lei cu 
TVA, respectiv 101.612,90 lei fără TVA, 
         Operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în S.E.A.P. Operatorul câştigător va 
publica în SEAP oferta, urmând fiecare etapă pentru îndeplinirea cumpararii directe online cu 
autoritatea contractantă. 

În această situaţie, vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 27.11.2014 
inclusiv la: 

 e-mail :  achizitii@cdep.ro sau la fax nr. 021/414.19.55. 
Oferta dvs. întocmită conform prevederilor art. 19 din O.U.G. nr.34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, va fi 
redactată în limba română şi va conţine în mod explicit: 

 propunerea financiară (Formularul 1) – care va cuprinde preţul ferm în lei, reprezentat 
de contravaloarea seturilor, cu toate taxele plătite şi plătibile, indicând preţul fără TVA 
şi separat valoarea TVA – ului.  

 propunerea tehnică, care se va elabora în conformitate cu cerinţele enumerate în 
caietul de sarcini anexate la prezenta invitaţie.  
Termen de livrare si instalare a produselor: nu mai tarziu de data de 19.12.2014 
 ( termenul va fi precizat si asumat in propunerea tehnica). 

 Declaraţie privind situaţia personală a ofertantului (declaraţie privind eligibilitatea), 
declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181, declaraţie privind 
neîncadrarea în prevederile art. 69 

 Certificat de conformitate cu standardele internationale de calitate ,,ISO 9001/ EN 
9001’’  pentru producatorul echipamentului ofertat; documentele sau certificatele ce se 
vor prezenta trebuie sa fie valabile la momentul depunerii ofertei . 
Oferta transmisă trebuie să aibă valabilitate 60 de zile şi conform art. 171 din O.U.G. 

nr. 34/2006, are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată 
perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă şi trebuie semnată pe propria 
răspundere de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.  

 
 



Vă informăm că, în conformitate cu art.198 alin.1, lit.b) din O.U.G. nr. 34/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare, criteriul pe baza căruia va fi atribuita achizitia este  
„preţul cel mai scăzut”  si care indeplineste conditiile tehnice minimale obligatorii , pentru cele 
3 bucati . 

 
 
Plata produselor livrate ( franco depozit-achizitor ) se va face în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data primirii ultimului document pe baza căruia se efectuează plata, în 
baza confirmării scrise a achizitorului, cu ordin de plată, în contul furnizorului deschis la 
trezorerie, care va fi precizat în ofertă. 

 
         Documentele necesare pentru efectuarea plăţii sunt: 
           - factura original; 
           - proces verbal de recepţie cantitativă şi calitativă (inclusiv certificat de garanţie) 

 
Vă transmitem anexat Caietul de sarcini, Formularul de ofertă, declaraţie privind 

situaţia personală a ofertantului (declaraţie privind eligibilitatea), declaraţie privind 
neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181, declaraţie privind neîncadrarea în prevederile 
art. 691şi Contractul de furnizare. 

 
 
Relaţii suplimentare la telefon:   021/414.16.17 – Anca Diaconescu. 
 

 
 
 
 

                  ÎNTOCMIT, 
 

                                                                            Anca Diaconescu 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FORMULAR 1 
 
OPERATOR ECONOMIC 
_________________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 

 
FORMULAR DE OFERTĂ 

 
 
Către, 

                        PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAŢILOR 
       Bucureşti, Str. Izvor nr.2-4, Sector 5 
 
 

Domnilor, 
Examinând documentaţia, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

_________________________  ________________(denumirea/numele ofertantului), ne 
oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm: ,, UPS  de putere mare’’- 3 
bucati 
la un preţ general de _____________________ (suma in litere si in cifre) lei la care se 
adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de __________________(suma in litere si in 
cifre) lei. 
                                                                                                         

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm 
produsele în graficul de timp anexat. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 zile, respectiv 
până la data de ______________ (ziua/luna/anul), şi ea va ramâne obligatorie pentru noi şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
  

Precizăm că: 
     _ 
    |_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
     _ 
    |√|    NU depunem ofertă alternativă. 

 
Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă 

ofertă pe care o puteţi primi. 
 

 
Data _____/_____/_____ 

 
 

____________________, în calitate de _____________________, legal autorizat să 
semnez 
                        (semnătura) 
oferta pentru şi în numele ________________________________________. 
                                                       (denumire/nume operator economic) 



 
FORMULARUL 2 

OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
 
 
 
 

 
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 

______________________________________,  
                                                                             (denumirea/numele si sediul/adresa 
operatorului economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art.180 din 
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani.  

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 
_________________________________ . 
                                                                         (se precizează data expirării perioadei de 
valabilitate a ofertei) 
 
 
 
    Data completării ...................... 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMULARUL 3 
 
OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181 

 
 
 
 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului 
economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
......................... [se menţionează procedura] pentru achizitia de 
....................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului 
sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de 
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe 
proprie răspundere că: 
a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic; 
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată................. 
c1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corect obligaţiile contractuale, fapt ce nu a creat 
prejudicii achizitorilor contractelor. 
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea 
unei greşeli în materie profesională. 
e) nu prezint informaţii false şi voi prezenta informaţiile solicitate de către autoritatea 
contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
 

 
           Operator economic, 
                                       
                         …………………………. 
                                                    
                                
                                          (semnatura autorizată ) 
 
 



 
 

FORMULARUL 4 
 
 OPERATOR ECONOMIC 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.691 

 
 
 
 
 Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului 
economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 
......................... [se menţionează procedura] pentru achizitia de 
....................................................... [se inserează, după caz, denumirea produsului, serviciului 
sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de 
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe 
proprie răspundere că: 
- membrii în cadrul consiliului de administraţie/organele de conducere sau de supervizare ai 
societăţii comerciale şi/sau acţionarii ori asociaţii acesteia, nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin 
până la gradul al patrulea inclusiv şi nu se află în relaţii comerciale cu persoane ce deţin 
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt 
pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
 
 
  
                             Operator economic, 
                                     
                               …………………………. 

                                                                           
           (semnatura autorizată ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


