ANUNT DE PARTICIPARE
ACHIZITIE PUBLICA DE PRODUSE

1. Denumirea autoritatii contractante: Ministerul Integrării Europene
Cod fiscal: 13646233
Adresa: Str. Apolodor, nr17, Latura Nord, sector 5, Bucuresti.
Tel. 301.14.14/ fax. 335.85.93
2. a) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare: licitatie deschisa.
b)Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte: " Contract de furnizare de
produse”
3. a) Locul de livrare a produselor: Sediul Ministerului Integrarii Europene Bucureşti, str. Apolodor,
nr.17, latura Nord, sector 5 Bucuresti .
b) Natura si cantitatea produselor ce se vor achiziţiona: autoturisme cu capacitate cilindrică > 1500
cm3, cod CPSA 3410.22, autoturisme din productia interna conform Ordonantei 80/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 5, alin (6): „Instituţiile publice, cu excepţia Administraţiei
Prezidenţiale, Parlamentului României, Curţii Constituţionale, Serviciului de Informaţii Externe,
Ministerului Afacerilor Externe - pentru activitatea de exterior, Ministerului Administraţiei şi
Internelor - pentru activităţi operative, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi
Pază şi Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei, vor achiziţiona autoturisme numai din producţia
internă", cantitătile si caracteristicile produselor sunt descrise in documentaţia de elaborare si
prezentare a ofertei.
c) Ofertantii sunt obligaţi sa depuna oferta pentru intreaga cantitate de produse solicitate.
4. Data limita de livrare a produselor: livrarea se va efectua în termen de maxim 5 zile de la data
încheierii contractului.
5. a) Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei se poate obtine de la Directia Achizitii
Publice Administrativ, din cadrul Ministerului Integrării Europene, str. Apolododor, nr. 17, sector 5,
Bucureşti, tel 301.14.62/301.14.55, începând cu data de 20.06.2006 intre orele 9.00 si 16.00. Pentru
achiziţionarea documentaţiei se va prezenta copie a Certificatului de Inregistrare al societăţii si copie a
actului de identitate a persoanei imputernicite sa ridice documentatia.
b) Pretul unui exemplar este de 20 RON;
c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor:03.08.2006
6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor: 11.08.2006, ora 10.00
b) Ofertele vor fi depuse la Sediul Ministerului Integrării Europene-Bucureşti, str. Apolodor, nr.17,
latura Nord, sector 5 Bucuresti, camera 3-registratură.
c) Ofertele vor fi redactate in limba romana.
7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor: reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
b) Ofertele vor fi deschise la sediul Ministerului Integrarii Europene str. Apolodor, nr.17, latura Nord,
sector 5 Bucuresti la data de 11.08.2006, ora 11.
8. Garantia de participare este de 1.000 RON va fi valabila 60 de zile si va fi constituita sub forma de
scrisoare de garantie bancara in favoarea Ministerului Integrarii Europene;
9. Sursa de finantare: bugetul de stat al Ministerului Integrării Europene.
10. Informatiile privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea
tehnica si economico-financiara pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii sunt precizate in
documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
11. Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile.
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este: "oferta cu pretul cel mai scazut".
13. Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
14. Nu a fost publicat un anunt de intentie.
15. Anuntul de participare a fost transmis spre publicare in Monitorul Oficial la data de 20.06.2006.

