
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Punct suplimentar

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
din 28.11.2019

HOTĂRÂRE
privind atribuirea către societatea AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L. a contractului având ca 

obiect “Furnizare de materiale ş i echipamente pentru lucrări de dezvoltare ş i întreţinere sistem
irigaţii/spaţii verzi'’*'

Consiliul Local al Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru  alegerea autorităţilor adm inistraţiei publice  

locale, pen tru  m odificarea Legii adm inistraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum  ş i pentru  m odificarea şi com pletarea L egii nr. 393/2004p rivind  Statutul aleşilor locali,

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 728552/CP/27.11.2019 a Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 725341/26.11.2019 al Direcţiei Irigaţii Reabilitare şi întreţinere 

Spaţii V e rz i;
-  Procesul verbal nr. 724382/25.11.2019 al Comisiei de analiză;
-  Nota nr. 700985/07.11.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziţii publice a 

Sectomlui 3 a  procedurii de achiziţie având ca obiect “Furnizare de m ateriale şi echipamente 
pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem irigaţii/spaţii verzi”;

-  Anunţul de intenţie nr. 358/12.11.2019 al societăţii AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L. 
înregistrat cu nr. 711709/CP/14.11.2019;

-  Adresa nr. 725513/22.11.2019 a Direcţiei Irigaţii Reabilitare şi întreţinere Spaţii Verzi;
In conformitate cu prevederile:

-  Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;

-  Instrucţiunii nr. 1/2018 a  Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul de 
interpretare a  aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

-  HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al 
M unicipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul 
prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

-  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca 
autoritate publică tutelară Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti la încheierea contractelor având 
ca obiect execuţia de lucrări, fiimizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 
al Municipiului Bucureşti;

-  Art. 12 pct. 12.1 lit. m) şi art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societăţii AS3 
-  Adm inistrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările şi 
completările ulterioare;

Luând în considerare:
-  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
-  Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

drepturilor cetăţenilor;



în  temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă preţurile şi tarifele rezultate în urm a procesului verbal de analiză şi atribuire, 
întocmit de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea AS 3 Adm inistrare Străzi S3
S.R.L., prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 
din Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A rt.3 .S e aprobă, în  condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, atribuirea către societatea AS 3 
Administrare Străzi S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti, a 
contractului având ca obiect “Furnizare de m ateriale ş i echipam ente pen tru  lucrări de dezvoltare şi 
întreţinere sistem  irigaţii/spaţii verzi“, în  valoare totală de 1.071.258,23 lei inclusiv TVA şi încheierea 
contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului de Adm inistraţie al societăţii AS3 
Adm inistrare Străzi S3 S.R.L, să încheie acte juridice în numele şi în  contul societăţii, prin care poate 
furniza bunurile/serviciile şi, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea 
la îndeplinire a contractului având ca obiect “Furnizare de m ateriale ş i echipam ente pentru  lucrări de 
dezvoltare ş i întreţinere sistem  irigaţii/spaţii verzi“, în lim ita valorilor asumate în oferta financiară 
generală şi detaliată, cu încadrarea în  bugetul aprobat al societăţii.

A rt.5. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Irigaţii Reabilitare şi întreţinere Spaţii Verzi şi 
societatea AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L., vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.
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Calea Dudeşti nr. 191 ,  Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea AS 3 Administrare Străzi S3 

S.R.L. a contractului având ca obiect “Furnizare de materiale şi echipamente pentru 
lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem irigaţii/spaţii verzi"

Serviciile din cadrul Direcţiei Irigaţii, Reabilitare şi întreţinere Spaţii Verzi, desfăşoară 
activităţi de mentenanţă şi dezvoltare la sistemul de irigaţii, intervenţii la avarii şi refacerea 
suprafeţelor afectate, sens în care s-a identificat necesitatea utilizării unor materiale şi 
echipamente pentru dezvoltare sisteme de irigaţii/spaţii verzi.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul 
de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti la încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, 
furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi 
HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul 
prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, societatea AS 3 
Administrare Străzi S3 S.R.L a înaintat anunţul de intenţie nr. 358/12.11.2019 înregistrat la 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, cu nr. 711709/CP/14.11.2019 prin care îsi exprimă 
intenţia privind furnizarea de produse.

în urma analizei şi evaluării ofertei depuse de către societatea AS 3 Administrare Străzi 
S3 S.R.L., societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Comisia 
de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare de 900.217,00 lei fără TVA, respectiv 
1.071.258,23 lei cu TVA.

Luând în considerare cele menţionate şi ţinând seamă de raportul de specialitate nr. 
725341/26.11.2019 al Direcţiei Irigaţii Reabilitare şi întreţinere Spaţii V erzi, de prevederile 
din Actul Constitutiv al societăţii AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L., am iniţiat proiectul de 
hotărâre pe care il supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

îndeplinirii atiibuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printi-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:E-MAILcabinetprimar@primarie3.ro
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Calea Vitan nr. 154-158, 031301 Sector 3, Bucureşti

Nr. 725341/ 26.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea AS 3- Administrare Străzi
S3 S.R.L. a contractului având ca obiect “Furnizare de materiale şi echipamente 

pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem irigaţii/spaţii verzi“

în  conformitate cu prevederile:
- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă uneipersonae juridice  
de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:

a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar
celui p e  care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) M ai m ult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o 
controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate 
contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu 
excepţia form elor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul 
de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate 
cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice  
controlate.
Instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul de 

interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
- HCL S3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice 

având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea 
contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii 
de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 530/15.11.2018 
privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor Art. 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice;

Luând în considerare:
- Nota privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziţii publice a Sectorului 3 a 

procedurii de achiziţie având ca obiect “Furnizare de materiale şi echipamente 
pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem irigaţii/spaţii verzi", nr.
700985/07.11.2019 aprobată de către Primarul Sectorului 3;

- Anunţul de intenţie al societăţii AS 3- Administrare Străzi S3 S.R.L. nr. 358/12.11.2019 
înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Cabinet Primar sub nr. 
711709/14.11.2019;

- Adresă Cabinet Primar nr. 711709/14.11.2019 privind întocmirea Modelului de 
contract, caietului de sarcini şi instrucţiunilor de ofertare;
Modelul de contract, caietul de sarcini şi instrucţiunile de ofertare aprobate de către 
Primarul Sectorului 3 în vederea atribuirii contractului către societatea AS 3- 
Administrare Străzi S3 S.R.L. ,ce are ca obiect “Furnizare de materiale şi 
echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem irigaţii/spaţii verzi",
înregistrate sub nr. 712069/15.11.2019/

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea Programului 
de activitate pentru anul 2019 al societăţii AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

- Referatul nr. 712070/15.11.2019 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a 
demarării procedurii în vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, către 
societatea AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

- Invitaţia de participare nr. 712087/15.11.2019, transmisă către societatea AS 3 
Administrare Străzi S3 S.R.L .
Dispoziţia de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 5149/22.11.2019;
Scrisoarea de înaintare a ofertei fara nr. 368/20.11.2019 a societăţii AS 3 Administrare 
Străzi S3 S.R.L, înregistrată cu nr. 717933/20.11.2019;

- Procesul - Verbal de deschidere a ofertei nr. 724378/25.11.2019.
- Procesul -Verbal de analiză şi propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 

724382/25.11.2019 al Comisiei de analiză;
- Notă justificativă nr. 725382/26.11.2019 privind încadrarea în prevederile legale 

precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, cât şi de prevederile art . 10 si art. 11 din 
Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 
Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 530/15.11.2018, care 
stipulează:

2
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"Art 10. Procesul-verbal de analiza şi propunerea de atribuire a contractului
(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului- 

verbal de analiza şi a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/preţurile unitare/tip de 
activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei fina le a întreprinderii publice, proces- 
verbal în care se va menţiona şi încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea 
nr. 98/2016.

(2) Procesul-verbal de analiza şi anexele aferente acestuia vor f t  semnate de toţi 
membrii comisiei şi de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, şi va f i  supus 
spre aprobare Primarului Sectorului 3.

(3) în  baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează 
contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la 
art. 31 din Legea nr. 98/2016.

(4) După aprobare, Procesul-verbal de analiza şi anexele acestuia, va f i  transmis 
compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare 
iniţierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea şi încheierea contractului
(1) Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul 

Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:
a) preţurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma 

Procesului - verbal de analiza, anexă în copie la hotărâre;
b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din 

Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;
c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ’’

- HCLS 306 din data de 13.06.2019 privind indreptarea erorii materiale, din cuprinsul 
Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publica in temeiul prevederilor Art. 31 din 
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobata prin HCLS 530 din 15.11.2018.

supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind 
atribuirea către societatea AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L. a contractului având ca obiect 
“Furnizare de materiale şi echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem 
irigaţii/spaţii verzi“ respectiv:

- Aprobarea preţurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză şi 
propunere de atribuire nr. 724382/25.11.2019 aferent proiectului având ca obiect 
“Furnizare de materiale şi echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere 
sistem irigaţii/spaţii vcrzi“.
aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31
din Legea nr. 98/2016,

3
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aprobarea încheierii contractului având ca obiect “Furnizare de m ateriale şi 
echipamente pentru  lucrări de dezvoltare şi în treţinere sistem irigaţii/spaţii verzi“ 
cu societatea AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

DIRECŢIA IRIG A ŢII REABILITARE SI ÎNTREŢINERE SPATII VERZI

întocmit, 
Referent treapta I

4



Nr. 724382/25.11.2019

PROCES VERBAL DE ANALIZA

a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect “Furnizare de 
materiale şi echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem irigaţii/spaţii

verzi".

întreprinderea publică invitată: SOCIETATEA AS3 -  ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL
Valoarea estimata totala 939.102,80 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 154.914,14 lei, 
valoare inclusiv TVA 1.094.016,94 lei, (conform Referat nr. 718400/20.11.2019 emis de către Direcţia 
Irigaţii Reabilitare şi întreţinere Spaţii Verzi, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti).

Documentele depuse în cadrul ofertei:
a) Documentele de calificare
b) Propunerea tehnică
c) Propunerea financiară

încheiat astăzi 25.11.2019 dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea analizării ofertei depuse de 
AS3 Administrare Străzi S3 SRL în vederea atribuirii contractului de furnizare având ca obiect “Furnizare de 
materiale şi echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem irigaţii/spaţii verzi".

Nr. Invitaţia de participare: 712087/15.11.2019.
Valoarea estimata totala 939.102,80 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 154.914,14 lei, 
valoare inclusiv TVA 1.094.016,94 lei, (conform Referat nr. 718400/20.11.2019 emis de către Direcţia 
Irigaţii Reabilitare şi întreţinere Spaţii Verzi, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti).
Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările si completările ulterioare.
Comisia numită prin Dispoziţia de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 4719/17.10.2019 compusă din:

- Preşedinte -  Dumitrescu Mircea -  Direcţia Irigaţii Reabilitare şi întreţinere Spaţii Verzi 
Membru -  Cristea Adrian -  Direcţia Irigaţii Reabilitare şi întreţinere Spaţii Verzi 
Membru -  Gavrilă Dana Camelia — Direcţia Economică 
Membru — Emilia Carabulea — Direcţia Investiţii şi Achiziţii 
Membru -  Vasile Irina Valentina — Direcţia Juridică 
Membru Supleant -  Ilie Constanţa -  Direcţia Investiţii şi Achiziţii

Preşedintele comisiei de analiză informează ca:

Având in vedere:
-prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare
-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către 
intreprindeiile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a contractelor având 
ca obiect execuţia de lucrări şi/sau furnizarea de produse.



- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de 
profit şi pierderi, a Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018 şi a Programului de 
activitate pentru anul 2019 al societăţii AS 3 -  Administrare Străzi Sector 3 SRL;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a 
intreprinderilor publice având ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea 
contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti;
- Anunţul de intenţie nr. 358/12.11.2019 al Societăţii AS 3 -  Administrare Străzi Sector 3 SRL înregistrat la 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti sub nr. 711709/14.11.2019;
- Referatul nr. 712069/15.11.2019, emis de către Direcţia Irigaţii Reabilitare si întreţinere Spaţii Verzi, 
privind iniţierea procedurii si aprobarea modelului de contract şi a caietului de sarcini întocmite în vederea 
atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a 
contractelor având ca obiect furnizarea de produse, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti;
- Referatul nr. 718400/20.11.2019, emis de către Direcţia Irigaţii Reabilitare si întreţinere Spaţii Verzi, 
privind angajarea valorii esimate, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti;
- Nota pentru determinarea valoarii estimate a achiziţiei nr. 701000/07.11.2019;
- Dispoziţia de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 5149122.11.2019;
-Oferta depusă de societatea AS 3 -  Administrare Străzi Sector 3 SRL înregistrată Cabinet Primar cu nr. 
717933/20.11.2019;
- PV de deschidere nr. 724378/25.11.2019.

Denumire/numele ofertantului care s-a înscris la procedură:

1 .Societatea AS 3 -  Administrare Străzi Sector 3 SRL.

A. EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE:
In şedinţa din data de 25.11.2019 - PV nr. 724378/25.11.2019 comisia de analiza a verificat documentele de 
calificare depuse de Societatea AS 3 -  Administrare Străzi Sector 3 SRL si a constatat ca sunt îndeplinite 
cerinţele solicitate prin Caietul de sarcini -  Instrucţiuni pentru ofertanţi.

B. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE
Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică in sensul corespondentei cu prevederile cerinţelor minime 

prevăzute în Caietul de sarcini si instrucţiuni pentru ofertare, precum si încadrarea preţului total ofertat in 
valoarea estimata pentru realizarea contractului avand ca obiect “Furnizare de materiale şi 
echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem irigaţii/spaţii verzi“.
In urma desfăşurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerinţele caietului de sarcini si 
pe baza informaţiilor prezentate in propunerea tehnica, comisia de analiza a analizat si consemnat elementele 
propunerii tehnice in anexa nr. 1 la PV nr. 724378/25.11.2019. In urma analizei, comisia a constatat 
următoarele:

- Societatea AS3 -  Administrare Străzi S3 SRL a îndeplinit cerinţele tehnice din Caietul de sarcini 
prin propunerea tehnica prezentata, aceasta fiind conforma cu cerinţele înscrise în caietul de sarcini si 
instrucţiuni de ofertare.

Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusa de către ofertant, astfel:

C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile 
documentaţiei de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini 
(Instrucţiuni pentru ofertanţi).



Totodată, s-a analizat şi corespondenţa acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului.Analiza propunerii 
financiare se regăseşte in anexa 1 la prezentul proces Verbal.

OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ
pentru obiectivul

“Furnizare de materiale şi echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem
irigaţii/spaţii verzi".

Societatea AS3 — Administrare Străzi S3 SRL

Valoarea ofertei (exclusiv TVA) 900.217,00 lei.

Valoare T. VA.: 171.041,23 lei

Valoarea ofertei inclusiv TVA 1.071.258,23 lei

Elementele principale ale ofertei financiare prezentata de către AS 3 -  Administrare Străzi Sector 3 SRL

Nr.
crt.

Obiectiv Valoare estimata Valoare oferta AS 3 -  Administrare Străzi 
Sector 3 SRL

Lei exclusiv 
TVA

TVA Lei inclusiv 
TVA

Lei exclusiv 
TVA

TVA Lei inclusiv 
TVA

1. “Furnizare de 
materiale şi 

echipamente pentru 
lucrări de dezvoltare şi 

întreţinere sistem 
irigaţii/spaţii verzi".

939.102,80 154.914,14 1.094.016,94 900.217,00 171.041,23 1.071.258,23

Comisia de analiza constată că ofertantul a îndeplinit cerinţele din Caietul de Sarcini prin propunerea 
financiară prezentată, aceasta se încadrează în valoarea estimata potrivit Referatului Direcţia Irigaţii 
Reabilitare şi întreţinere Spaţii Verzi, înregistrat sub nr. 718400/20.11.2019 pentru realizarea contractului 
avand ca obiect “Furnizare de materiale şi echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem 
irigaţii/spaţii verzi".

Având în vedere cele mai sus menţionate, comisia de analiza a constatat că sunt îndeplinite toate cerinţele 
solicitate.

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA

numită prin Dispoziţia nr. 5149 din data 22.11.2019, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa 
Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor -cadru de achiziţie publica în temeiul 
prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare, 
formulează următoarele:



Procedura de atribuire a contractului “Furnizare de materiale şi echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi 
întreţinere sistem irigaţii/spaţii verzi44 are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul economic în 
raport de cerinţele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente şi s-a realizat conform prevederilor 
HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de 
parcurs cât şi sub aspectul documentelor ce fac conţinutul dosarului achiziţiei şi au stat Ia baza iniţierii 
procedurii respective.

Raportat la atribuţia Comisiei de analiză prevăzută de dispoziţiile art.9 alin.(3) lit.a) din Anexa la HCLS 3 nr. 
530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a 
contractelor/acordurilor -cadru de achiziţie publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv verificarea îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute de art 31. alin. (1) din Lezea 98/2016. Comisia a verificat documentele depuse de către societatea 
AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L (conform cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire) şi a constatat 
ca societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L, indeplineste condiţiile prevăzute de art.31.alin.(l) din legea 
98/2016.

Comisia de analiza a verificat condiţiile de eligibilitate şi a analizat documentaţia şi declaraţiile depuse de 
către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constata ca documentele de calificare prezentate de către 
ofertant sunt conforme cu cerinţele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucţiuni 
pentru ofertanţi.

Comisia de analiza declara oferta depusă Societatea AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L. ADMISIBILĂ, fiind 
depusă de un ofertant care îndeplineşte cerinţele de calificare privind prezentarea documentelor care să 
demonstreze modul de a realizare a contractului având ca obiect “Furnizare de materiale şi echipamente 
pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem irigaţii/spaţii verzi44.

Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică şi propunerea financiară în sensul corespondentei cu 
prevederile cerinţelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucţiuni pentru ofertare, precum şi 
încadrarea preţului total ofertat în valoarea estimata potrivit Notei Direcţiei Irigaţii Reabilitare si întreţinere 
Spatii Verzi, privind determinarea valorii estimate înregistrată sub nr. 701000/07.11.2019 şi Referatului 
Direcţiei Irigaţii Reabilitare si întreţinere Spatii Verzi nr. 718400/20.11.2019, pentru realizarea contractului 
avand ca obiect “Furnizare de materiale şi echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem 
irigaţii/spaţii verzi44.
Comisia de analiza declară oferta AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L. ca fiind CONFORMĂ cu cerinţele 
înscrise în caietul de sarcini si instrucţiuni de ofertare.

In cadrul procesului de analiza a ofertei, comisia de analiza a declarat ca fiind admisibila oferta depusa de 
Societatea AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L, deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condiţiilor 
prevăzute de art.31.alin.(l) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările 
ulterioare, si respecta prevederile caietului de sarcini si instrucţiunilor de ofertare, precum si încadrarea 
ofertei financiare in valoarea estimata comunicata prin invitaţia de participare.

Faţă de cele expuse mai sus,



COMISIA DE ANALIZA

In temeiul prevederilor Hotaram Consiliului local al Sectorului 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea 
metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de 
achiziţie publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările si completările ulterioare.

In conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul 
de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti la încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 
de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti,

Si in conformitate cu principiului economicităţii, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei 
activităţi presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor 
rezultate,

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal in vederea incheierii contractului avand ca 
obiect “Furnizare de materiale şi echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem irigaţii/spaţii 
verzi“, cu Societatea AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L cu o propunere financiara de 900.217,00 lei fara 
TVA , respectiv 171.041,23 lei cu TVA.

Preşedintele Comisiei de analiza declară închisă şedinţa de evaluare a ofertei depuse la procedura 
menţionată.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal de analiza în doua exemplare, originale.

COMISIA DE ANALIZA:

Preşedinte -  Dumitrescu Mircea -  Direcţia Irigaţii Reabilitare şi întreţinere Spaţii Vprzi J T  

Membru -  Cristea Adrian -  Direcţia Irigaţii Reabilitare şi întreţinere Spaţii Verzi LA'* 

Membru -  Gavrilă Dana Camelia -  Direcţia Economică 

Membru -  Emilia Carabulea -  Direcţia Investiţii şi Achiziţii 

Membru -  Vasile Irina Valentina -  Direcţia Juridică

Reprezentant AS 3 -  Administrare Străzi Sector 3 SRL 
Preşedinte Consiliu de Administraţie



Anexa la PV de analiza nr. 724382 / 25.11.2019

Valoare estimata Oferta AS3 Administarre Străzi S3 SRL
Preţ Preţ

Unitar VALOARE U.M. Preţ Total
NR. CANTI lei fără Preţ unitar lei fără Valoare lei cu fără U.M. Preţ total cu
CRT. PRODUS TATE U.M. TVA cu TVA TVA TVA TVA fără TVA Valoare TVA TVA

1 Aspersor Rotativ Ridicare 10 cm, set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur 2000 buc 45 53.55 90000 107100 44 88000 16720 104720
2 Supapa de reţinere pt. diferenţa de nivel 2,lm pt. aspersor 5000 PLUS 350 buc 36.5 43.44 12775 15204 36 12600 2394 14994
3 Duze pentru aspersoare nerotative 15 EST 50 buc 10.4 12.38 520 619 10.2 510 96.9 606.9
4 Duze pentru aspersoare nerotative 15 SST 50 buc 10.4 12.38 520 619 10.2 510 96.9 606.9
5 Duze pentru aspersoare nerotative 15 LCS 50 buc 10.4 12.38 520 619 10.2 510 96.9 606.9
6 Duze pentru aspersoare nerotative VAN 4,6,8,10,12 1500 buc 7.8 9.28 11700 13920 7.5 11250 2137.5 13387.5
7 Cot FE 1/2" x Racord ţeava SPXFLEX 1800 buc 1.1 1.32 1980 2376 1.05 1890 359.1 2249.1
8 Cot FE 3/4" x Racord ţeava SPXFLEX 1800 buc 1.1 1.32 1980 2376 1.05 1890 359.1 2249.1
9 Ţeava SPXFLEX, 16mm, 5.5 bari, LDPE, ultra-flexibil, colac 30m 30 buc 119 141.61 3570 4248.3 133.2 3996 759.24 4755.24
10 l"l/2, FI, drept/unghi, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit 100 buc 265.5 315.35 26550 31535 261 26100 4959 31059
11 2", FI, drept/unghi, solenoid 24 VAC, cu regulator de debit 10 buc 495 589.05 4950 5890.5 490 4900 931 5831
12 Cablu 2x2,5 mm2, 500 m 2000 ml 10 11.9 20000 23800 9.5 19000 3610 22610
13 Conector STANDARD, max. 3 fire x 4 mm2 (max 30V), impermeabil 300 buc 6.9 8.21 2070 2463 6.5 1950 370.5 2320.5
14 Boxe Junior (d=25 cm, h=26,5 cm) 10 buc 61.74 73.47 617.4 734.7 60.5 605 114.95 719.95
15 Boxe Standard (50 x 36 x 31 cm) 10 buc 108.5 129.12 1085 1291.2 105 1050 199.5 1249.5
16 Boxe Jumbo (61x 43 x 31,5 cm) 30 buc 172.4 205.16 5172 6154.8 165 4950 940.5 5890.5
17 Controler ESP-LXD, cu capacitate de 50 statiî si extindere la 200 de statii 1 buc 7250 8627.5 7250 8627.5 6950 6950 1320.5 8270.5
18 Modul 3G pentru IQ NCC-GPRS 1 buc 6950 8270.5 6950 8270.5 6750 6750 1282.5 8032.5
19 Decodor 1 bobina pe statie 100 buc 395 470.05 39500 47005 375 37500 7125 44625
20 Decodor 2 statii cu 2 bobine pe statie 50 buc 829.36 986.94 41468 49347 790 39500 7505 47005
21 Protecţie descărcări electrice 4 buc 316.8 376.99 1267.2 1507.96 310 1240 235.6 1475.6
22 Senzor Decoder 1 buc 1995.7 2374.88 1995.7 2374.88 1925 1925 365.75 2290.75
23 Senzor de ploaie 1 buc 169.2 201.35 169.2 201.35 165 165 31.35 196.35
24 Tub picurare, distanta intre duze 33 cm, colac lOOm 50 buc 255 303.45 12750 15172.5 245 12250 2327,5 14577.5
25 Tub picurare subteran, distanta intre duze 33 cm, colac lOOm 30 buc 360 428.4 10800 12852 350 10500 1995 12495
26 Tub plin picurare, negru, colac lOOm 50 buc 161.1 191.71 8055 9585.5 159 7950 1510.5 9460.5
27 Duzapicuratoare, cu compensator de presiune, 2 l/h, albastru 200 buc 1.3 1.55 260 310 1.2 240 45.6 285.6
28 Racord drept FE 17x3/4" 10 buc 2.28 2.71 22.8 27.1 2.1 21 3.99 24.99
29 Racord cot picurare 50 buc 1.5 1.79 75 89.5 1.4 70 13.3 83.3
30 Racord prelungitor picurare 4000 buc 0.95 1.13 3800 4520 0.85 3400 646 4046
31 Racord teu picurare 50 buc 1.78 2.12 89 106 1.6 80 15.2 95.2
32 Dop picurare compresiune 50 buc 2.78 3.31 139 165.5 2.3 115 21.85 136.85



33 1-iltru 0  2", 25 mc/h, 10 bari, cartuş cu plasa de inox (130 microni) 10 buc 163.2 194.21 1632 1942.1 161 1610 305.9 1915.9
34 Scula de instalare duze seria XB-PC 10 buc 15.5 18.45 155 184.5 15.3 153 29.07 182.07
35 Stegulete marcaj, verzi 100 buc 1.5 1.79 150 179 1.4 140 26.6 166.6
36 Stegulete marcaj, albe 100 buc 1.5 1.79 150 179 1.4 140 26.6 166.6
37 ‘vîiplu fîletat0 l"l/2 100 buc 4.9 5.83 490 583 4.7 470 89.3 559.3
38 ^iplu filetat reductor 0  2” x l"l/2 150 buc 6.9 8.21 1035 1231.5 6.7 1005 190.95 1195.95
39 Cot compresiune 90°, egal, diametru exterior (mm) 50 50 buc 17.66 21.02 883 1051 16.5 825 156.75 981.75
40 Cot compresiune 90°, egal, diametru exterior (mm) 63- PN16 30 buc 24.55 29.21 736.5 876.3 15.5 465 88.35 553.35
41 Cot compresiune 90°, tip FE, diametru exterior (mm) 50x1" 1/2 30 buc 13.46 16.02 403.8 480.6 13.2 396 75.24 471.24
42 Cot compresiune 90°, tip FE, diametru exterior (mm) 63x2"- PN16 40 buc 24.13 28.71 965.2 1148.4 23.9 956 181.64 1137.64
43 Dop compresiune, diametru exterior (mm) 50 10 buc 9.25 11.01 92.5 110.1 9 90 17.1 107.1
44 Racord compresiune, tip FE, diametru exterior (mm) 50x1 "1/2 50 buc 10.49 12.48 524.5 624 9.9 495 94.05 589.05
45 Teu compresiune, derivaţie FE, diametru exterior (mm) 50xl"l/2x50- PN16 100 buc 17.77 21.15 1777 2115 16.9 1690 321.1 2011.1
46 Piesa bransare, diametru exterior (mm) 50x3/4" 1000 buc 4.05 4.82 4050 4820 3.95 3950 750.5 4700.5
47 PE100, SDR17, PN 10, diametru exterior (mm) D= 50, 3,0 mm 3500 ml 7.93 9.44 27755 33040 7.4 25900 4921 30821
48 PE100, SDR17, PN 10, diametru exterior (mm) D= 63, 3,8 mm 1200 ml 12.64 15.04 15168 18048 9.8 11760 2234.4 13994.4
49 PE100, SDR17, PN 10, diametru exterior (mm) D= 90, 5,4 mm 2500 ml 21.2 25.23 53000 63075 19.9 49750 9452.5 59202.5
50 Pompa submersibila 2 buc 8500 10115 17000 20230 8350 16700 3173 19873
51 Bazin stocare apa de 30 mc 2 buc 45000 53550 90000 107100 43000 86000 16340 102340
52 Grup pompare 1 buc 45000 53550 45000 53550 44000 44000 8360 52360
53 Abonamente 3G-1 an 7 buc 1350 1606.5 9450 11245.5 1325 9275 1762.25 11037.25
54 Cheie de alezat 4 buc 110 130.9 440 523.6 105 420 79.8 499.8
55 Generator 2 buc 7500 8925 15000 17850 7350 14700 2793 17493
56 Motopompa de apa 1 buc 2500 2975 2500 2975 2390 2390 454.1 2844.1
57 Aparat sudura electrofitinguri 1 buc 12000 14280 12000 14280 11850 11850 2251.5 14101.5
58 Polizor unghiular 1 buc 1450 1725.5 1450 1725.5 1420 1420 269.8 1689.8
59 Lopata coada metalica 15 buc 190 226.1 2850 3391.5 185 2775 527.25 3302.25
60 Casma coada metalica 15 buc 175 208.25 2625 3123.75 170 2550 484.5 3034.5
61 Ingrasamant 15000 kg 4.5 4.91 67500 73650 4.3 64500 12255 76755
62 Dop FI 01/2 2000 buc 0.75 0.89 1500 1780 0.7 1400 266 1666
63 Container 1 buc 15000 17850 15000 17850 14500 14500 2755 17255
64 Ciocan cauciuc 4 buc 180 214.2 720 856.8 170 680 129.2 809.2
65 Nisip 400 mc 59 70.21 23600 28084 56 22400 4256 26656
66 Samanta gazon 3500 kg 23 25.07 80500 87745 22 77000 14630 91630
67 Mufa 90 electrofuziune 20 buc 30 35.7 600 714 29 580 110.2 690.2
68 Teu egal 90 electrofuziune 25 buc 110 130.9 2750 3272.5 105 2625 498.75 3123.75
69 Teu redus 90-63-90 electrofuziune 15 buc 190 226.1 2850 3391.5 185 2775 527.25 3302.25
70 Teu branşament cu robinet 90-63-90 2 buc 550 654.5 1100 1309 540 1080 205.2 1285.2
71 Cot 90 electrofuziune 20 buc 98 116.62 1960 2332.4 95 1900 361 2261
72 Racord compresie 63x2" FE 20 buc 24 28.56 480 571.2 23 460 87.4 547.4



73 Teu egaL 63 10 buc 40 47.6 400 476 39 390 74.1 464.1
74 Presa bransare 63x11 1/2' 30 buc 14 16.66 420 499.8 13.5 405 76.95 481.95
75 Robinet cu flansa DN 100 20 buc 950 1130.5 19000 22610 935 18700 3553 22253
76 Ingrasamant 16:16:16 10000 kg 2.2 2.4 22000 24000 2.1 21000 3990 24990
77 Fertilizant 6000 kg 11 11.99 66000 71940 10.5 63000 11970 74970
78 Rulment motosapa 2 buc 620 737.8 1240 1475.6 590 1180 224.2 1404.2
79 Lanţ motosapa 2 buc 2800 3332 5600 6664 2700 5400 1026 6426

Total 154.914,14 939,102.80 1,094,016.94 900,217.00 171,041.23 1,071,258.23

Comisia de analiza

Preşedinte -  Dumitrescu Mircea -  Direcţia Irigaţii Reabilitare şi întreţinere Spaţii Verzi f- 

Membru -  Cristea Adrian -  Direcţia Irigaţii Reabilitare şi întreţinere Spaţii Verzi 

Membru -  Gavrilă Dana Camelia -  Direcţia Economică 

Membru Emilia Carabulea -  Direcţia Investiţii şi Achiziţii 

Membru -  Vasile Irina Valentina -  Direcţia Juridică

Reprezentant AS 3 -  Administrare Străzi Sector 3 SRL 
Preşedinte Consiliu de Administraţie

Constantinescu Ioan
Prin imputemicit BIRZU
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AîvSjCcl. iv C /2 —

NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE 
PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 A SOCIETĂŢII AS 3 

ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

în  conformitate cu prevederile:
- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, ”prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice 
de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:

a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control sim ilar 
celui p e  care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) Mai m ult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o 
controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate 
contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu 
excepţia form elor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul 
de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate 
cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice  
controlate.

- Instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul de 
interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr 530/15.11.2018 
privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice;

- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având 
ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea contractelor 
având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în ba2a unui temei legal justificat. Văpute|i exercita drepturile prevăzute

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 240/12.06.2017 privind înfiinţarea unei societăţi 
cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităţii prestarea serviciilor de 
salubrizare pe raza Sectorului 3.

- Actul constitutiv actualizat;

Luând în considerare:
- Procesul-Verbal de analiză nr. 724382/26.11.2019 al Comisiei de analiză, aprobat de 

Cabinet Primar;
- Declaraţia reprezentantului împuternicit IO AN CONSTANTINESCU al Societăţii AS 

3 Administrare Străzi S3 S.R.L, anexa la prezenta notă justificativă.
Prevederile art . 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor 
Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti nr 530/15.11.2018

”A rt 10. Procesul-verbal de analiza şi propunerea de atribuire a contractului
(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului- 

verbal de analiza şi a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/preţurile 
unitare/tip de activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei finale a 
întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menţiona şi încadrarea în 
prevederile lesale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Din documentele puse la dispoziţia Comisiei de analiză, prin oferta nr. 368/20.11.2019 
înregistrată cu nr. 717933/20.11.2019, de către Societatea AS 3 Administrare Străzi S3 
S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale 
precizate la Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menţionat si justificat 
în Procesul -Verbal de analiză şi propunere de atribuire aprobat de către Primar nr. 
724382/25.11.2019 al Comisiei de analiză, respectiv:

Raportat la prevederile ari. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016privind achiziţiile publice, 
cu modificările şi completările ulterioare:

a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control 
similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2019 privind înfiinţarea unei 
societăţi cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate lucrări de 
construcţii a drumurilor si autostrăzilor pe raza Sectorului 3.
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. ” f )  asociaţi: 1. Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti prin  Consiliul Local Sector 3 cu 
sediul în Calea Dude şti nr. 191, sector 3, Bucureşti reprezentat prin Primar domnul 
Robert Sorin Negoiţă
2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL cu sediul în Bucureşti, Cal Vitan, nr. 
242, Parter, Camera 6, Sector 3, Bucureşti, îmatriculată la Registrul Comerţului sub 
nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790.

”CAP. III, ART. 6, Capitalul Social: 16.500.000 lei divizat în 3.300 de părţi sociale,
fiecare în valoare nominala de 5.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:
-  Sector 3 al M unicipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorului 16.490.000 lei, 

corespunzător unui număr de 3.298 părţi sociale şi a unei cote de participare la 
capitalul social de 99.940%.

- SC Administrare Active Sector 3 SRL. 10.000 lei corespunzător a doua părţi sociale şi 
unei cote de participare la capitalul social de 0.060%>.

- Conform actului constitutiv al societăţii AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L. actualizat.
- Declaraţia reprezentantului împuternicit IOAN CONSTANTINESCU al Societăţii AS 

3 Administrare Străzi S3 S.R.L.

b) Mai mult de 80% din activităţile persoaneijuridice controlate sunt efectuate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care 
o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate 
contractantă;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019 privind aprobarea bilanţului 
contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2018 şi a programului de activitate pe anul 2019 ale societăţii 
AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L, prevede ca mai mult de 80% din activităţile 
Societăţii AS3 Administrare Străzi S3 S.R.L. sunt efectuate în vederea îndeplinirii 
sarcinilor care îi sunt încredinţate de către Primăria Sectorului 3,

- Declaraţia reprezentantului imputemicit IOAN CONSTANTINESCU al Societăţii AS3 
Administrare Străzi S3 S.R.L.

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu 
excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau 
dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în 
conformitate cu Tratatele, ş i care nu exercită o influenţă determinantă asupra 
persoanei juridice controlate.

Asa cum se arată la punctul CAP. III, ART. 6, Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, deţine un nr. 3.300 de părţi 
sociale, fiecare în valoare nominala de 5.000 lei, constituit prin aport în numerar, 
astfel:
Sector 3 al M unicipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorului 3,16.490.000 lei, 
corespunzător unui număr de 3.298 părţi sociale şi a unei cote de participare la 
capitalul social de 99,940%.
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SC Administrare Active Sector 3 SRL. 10.000 Iei corespunzător a doua părţi sociale şi 
unei cote de participare la capitalul social de 0,060%.

DIRECŢIA IRIGAŢII REABILITARE SI ÎNTREŢINERE SPATII VERZI
DIRECTOI 

PIRPILIU STEI

întocmit, 
Referent treapta I
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CONTRACT DE FURNIZARE 
Nr. din data de

Preambul
în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică 

Având în vedere prevederile normative menţionate în continuare:
- Instrucţiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, emisă de Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul 
prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 303/17.07.2018 privind acordul de 
prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 
la încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de 
către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modicările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

Ţinând cont de:
- Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziţii publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziţie având 
ca obiect “Furnizare de materiale şi echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere 
sistem irigaţii/spaţii verzi“, aprobată de către Primarul Sectorului 3;

s-a încheiat prezentul Contract de furnizare între:

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul in Bucureşti, Calea Dudeşti nr. 191, sector 3,
cod fiscal RO4420465, avand cont ......................................................................... deschis la TREZORERIA
SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR -  ROBERT SORIN NEGOITA, în calitate de achizitor, pe de o parte

Ş»

B. Societatea AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L cu sediul în , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/14752 , cod de înregistrare fiscală 31012790, având cont ....................................................  deschis la
Trezoreria Sector 3, reprezentată prin IOAN CONSTATINESCU, în calitate de furnizor, pe de altă parte

2. Definiţii
2.1. In prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
Avizat,
Direcţia Irigaţii Reabiliatre şi întreţinere Spaţii Verzi 
Director
P1RPILIU S A N 1EL

Avizat,
Direcţia Juridica
Serviciu] Legislaţie Si Avizare Contracte
GEORGETA VIS AN

f '

Avizat,
Direcţia Economica 
Director E xecu ţi 
OCTAVIA



a. contract de achiziţie publică -  contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat 
în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca 
obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.
b. achizitor -  beneficiarul contractului de furnizare produse, aşa cum acestea sunt specificate în anexe. 
Achizitor are acelaşi înţeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înţelesul achiziţiilor publice;
c. furnizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;
d. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea 
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, 
pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi 
transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte 
asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul 
de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut 
comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. 
Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului.
h. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
i. document scris -  orice document intocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confirmt de primire, 
care are legătură cu orice problema intervenita in derularea contractului;
j. perioada de garanţie - perioada de timp cuprinsa între data recepţiei la terminarea furnizării şi data recepţiei 
finale, a cărei durata se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia furnizorul are obligaţia înlăturării, pe 
cheltuiala sa, a tuturor defectelor aparate datorita nerespectarii clauzelor si specificaţiilor contractuale, a 
prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile, sau a folosirii de materiale, instalaţii, subansamble etc, 
necorespunzatoare;
k. costul achiziţiei- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu contractul;
l. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 
care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 
îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau 
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a 
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
m. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de 
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod 
diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1. Obiectul contractului constă în furnizare de materiale şi echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi 
întreţinere sistem irigaţii/spaţii verzi , conform anexelor la prezentul contract şi în condiţiile precizate în 
caietul de sarcini.
4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părţi prin
prezentul Contract.

Avizat,
Direcţia Irigaţii Reabiliatre şi întreţinere Spaţii Verzi 
Director
PIRPILIU STFFAN-fSKNIEL
îirector y — ~ J?
•IRPILIU S T ^ A N -r& N I]

Avizat,
Direcţia Juridica
Serviciul Legistatie Si Avizare Contracte 
GEORGETA VISAN

Avizat,
Direcţia Economii; 
Director Exeoj 
OCTAVIj J ^ ' g I/F.TU



5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, este de 900.217,00
Iei tară TVA, respectiv 1.071.258,23 lei cu TVA, conform Procesului verbal de analiza nr. 724382/25.11.2019 
anexat la HCLS3 nr.......d in ........
5.2. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de furnizor în propunerea financiară. 
53. Sursa de finanţare va fi bugetul local.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părţi, respectiv ..... şi până la
îndeplinirea tuturor obligaţiilor, dar nu mai târziu de 31.12.2019, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioada 
de maxim 4 luni, in funcţie de alocările bugetare existente.
6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcţia de specialitate, în termen de 
10 zile de la comanda fermă, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, cu drept de 
livrare în avans.

7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică;
c) propunerea financiară;
d) Proces-verbal de analiza;
e) H.C.L.S 3 nr........d in .......privind atribuirea că tre ...............a contractului având ca obiect “Furnizare
de materiale şi echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi întreţinere sistem irigaţii/spaţii verzi"
f) Anexe.
7.2. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să predea achizitorului produsele definite în anexele la prezentul contract, la 
destinaţia precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu 
obligaţiile asumate.
(2) Furnizorul se obligă să menţină preţul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, în strictă concordanţă cu Caietul de sarcini, anexe la contract.
8.3. Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.
8.4. Pe toata durata contractului, furnizorul îşi asumă obligaţia de a îndeplini condiţiile prevăzute de 
art. 31 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
8.5. Furnizorul se obligă să deţină atât personal de specialitate, cât şi personal necesar pentru 
îndeplinirea obiectului contractului.
8.6. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de 10 zile de la emiterea notei de comandă 
de către achizitor, cu drept de livrare în avans.
8.7. Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii si acţiuni in justiţie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, mărci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziţionate, si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei in care o astfel de 
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de către achizitor.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
Avizat,
Direcţia Irigaţii Reabiliatre si întreţinere Spaţii Verzi

Avizat,
Direcţia Juridica
Serviciul Legislaţie Si Avizare Contracte
GEORGETA VISAN



9.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul 
contract.
9.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele livrate.
9.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea 
facturii acestuia la Direcţia Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, pe baza acesteia şi a 
procesului - verbal de acceptanţă a serviciilor aprobate.

10. ModaIităţi de plată
10.1. Plata produselor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de furnizor şi acceptată de achizitor şi în baza 
procesului verbal de acceptanţă a produselor aprobate de achizitor, prin direcţia de specialitate. Plata se va face 
în contul indicat de către Furnizor.
10.2. Plăţile se vor efectua în termen de 30 zile de Ia data primirii facturilor la Direcţia Economică, din cadrul 
Sectorului 3.

11. Neîndeplinirea obligaţiilor
11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală 
penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legala 
remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fmanciar- 
fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală 
penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul 
are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plăţii neefectuate, în 
conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi 
autorităţi contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, 
fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca această anulare să un 
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, furnizorului are 
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării 
unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună - execuţie a contractului
12.1 Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea 
contractului fără TVA, în valoare de 900.217,00 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de 
ambele părţi.

Garanţia de bună execuţie se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în 
condiţiile legii.
Furnizorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către 
contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de 
achiziţie publică fără TVA.
Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul 

de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sume

Avizat,
Direcţia Irigaţii Reabiliatre şi Întreţinere Spaţii Verzi 
Director
PIRPILIU ŞTEFAN DAIrflEL

Avizat,
Direcţia Juridica
Serviciul Legistatie Si Avizare Contracte 
GEORGETA VISAN

Avizat,
Direcţia Econon 
Director Eîyiemi v j 
OCT^VtAN' G t



stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa contractantul despre 
vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.
12.2. In cazul în care furnizorul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la punctul 12.1, 
contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei formalităţi de către 
Achizitor.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte sau îşi 
îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra 
garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată 
obligaţiile care nu au fost respectate.
12.4. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor legale în 
vigoare.

13. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica 
conformitatea lui cu specificaţiile din contract.
13.2. (1) La recepţie, în cazul bunurilor deteriorate, deficienţelor cantitative şi calitative, furnizorul va proceda 
Ia înlocuirea bunurilor necorespunzătoare şi/sau completarea lipsurilor cantitative şi calitative. Autoritatea 
Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamaţii privind calitatea produselor 
furnizate în următoarele condiţii:
Pentru defecte evidente şi vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul 
livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.
Pentru defectele si viciile ascunse, reclamaţia se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si 
decizia de înlocuire luându-se în prezenţa reprezentanţilor furnizorului.
Pentru defecte aparate ulterior, reclamaţia se va putea face in termenul de garanţie specific produselor.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi 

pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
Recepţia va fi atat cantitativa cât şi calitativa se va efectua de către reprezentanţii desemnaţi ai achizitorului, 
astfel:
-după încheierea operaţiunii de livrare, achizitorul are obligaţia de a efectua recepţia acestora in termenul legal. 
-Procesul Verbal de recepţie va fi semnat de specialiştii desemnaţi de achizitor. Semnarea de către achizitor a 
Procesului Verbal de recepţie certifică faptul ca furnizorul a livrat produsele in concordanta cu cerinţele 
normativelor şi standardelor în vigoare.
13.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face ia destinaţia 
finală a produselor.
Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficienţelor calitative constatate se va efectua în momentul 
livrării, în acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanţii achizitorului şi ai 
furnizorului, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl 
respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat 
datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant 
al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor 
obligaţii prevăzute în contract.

14. Ambalare şi marcare
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14.1. (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsul pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la 
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la 
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să 
ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) în cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este 
cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produsului şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în 
toate punctele de tranzit.
14.2. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict 
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
14.3. Toate materialele de ambalare a produsului, precum şi toate materialele necesare protecţiei 
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
15.1. Furnizorul are obligaţia de a livra la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.
15.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, 
după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produselor.
15.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare 
şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de 
furnizor pentru livrare.
15.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de 
recepţie a produselor.
15.5. Produsele trebuie să respecte condiţiile de calitate ale produselor şi specificaţiile tehnice prezentate
15.6. Transportul produselor la destinaţia indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de 
furnizare.

16. Asigurări
16.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau 
deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul de livrare convenit.

17. Perioada de garanţie
17.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt însoţite de documentele de 
certificare a calitatii si de garanţie emise de producător.
17.2. Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de 12 luni. Perioada de garanţie va intra în 
vigoare de la data Procesului verbal de recepţie, respectiv după livrare.
17.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare 
în conformitate cu această garanţie.
17.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în termen de 30 zile 
sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în 
timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care 
decurge de la data înlocuirii produselor.
17.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, 
achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun 
prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

18. Ajustarea preţului contractului
18.1. Nu se ajustează preţul contractului.

19. Conflictul de interese
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19.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie de conflict de 
interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod obiectiv şi imparţial.
19.2. (1) Furnizorul garantează că va înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaţie din partea achizitorului, 
orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie de conflict de interese şi va notifica în 
termen de 5 zile despre această situaţie, în scris, achizitorului.
(2) în situaţia în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul de furnizare sub formă de închiriere se află în 
situaţie de conflict de interese sau într-o situaţie care, deşi nu este considerată conflict de interese, are ca efect 
compromiterea executării contractului şi nu notifică achizitorul asupra situaţiei apărute, aceasta dă dreptul 
achizitorului de a rezilia contractul fără obligaţia notificării formale a furnizorului.

20. Amendamente
20.1. (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adiţional încheiat între Părţile 
Contractante.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a 
prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a furnizorului, din motive excepţionale 
legate de interesul public sau local, după caz.
(3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal 
privind taxa pe valoarea adaugată), precum şi alte acte normative incidente care să afecteze 
Contractul, se vor încheia acte adiţionale care să alinieze obligaţiile ofertate la prevederile legale.
(4) Eventualele diferenţe la creanţele bugetare şi accesoriile acestora constatate în urma verificărilor 
efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de furnizor.

21. încetarea contractului
21.1. Prezentul contract încetează:
a) prin ajungerea la termen
b) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract 
şi legislaţiei aplicabile,
c) prin acordul scris al părţilor, precum şi în orice alt caz prevăzut de lege;
d) în situaţia în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în 
condiţiile prezentului Contract;
e) prin rezilierea intervenită în condiţiile prevăzute în Contract.
21.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligaţiilor scadente între Părţile Contractante şi 
nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.
21.3. în situaţia rezilierii/rezoluţiunii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către 
Furnizor a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu 
valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
21.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu 
notificările scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea 
respectivă precum şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea 
obligaţiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data 
primirii notificării.
21.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
părţile contractante.
21.6. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.
21.7. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia 
notificării fumizorulului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării.

22. Rezilierea contractului
22.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parii da dreptul 
pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune-interese.
22.2. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul prmtr-o notificare transmisă cu 15 ^fle
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înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar furnizorul se obligă să plătească cu 
titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum şi penalităţile 
datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:
a) Furnizorul nu furnizează produse în conformitate cu cerinţele contractului, caietului de sarcini şi cu 
prescripţiile şi standardele în vigoare şi nu remediază defecţiunile apărute în termen de maxim 15 zile, 
deşi a fost notificat în acest sens de Achizitor;
b) Furnizorul refuza sa ducă la ftideplinire instrucţiunile emise de către achizitor;
c) în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanşat procedura dizolvării sau cea a reorganizării 
judiciare sau a falimentului;
d) Furnizorul nu poate furniza garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau 
asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.
22.3. Rezilierea Contractului pentru motivele menţionate la articolele de mai sus, va interveni în urma 
unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părţii în culpă, conform 
termenelor menţionate anterior.

23. Cesiunea
23.1. .Prezentul Contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti. Contractul se va putea cesiona doar către o persoana juridica 
care are autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, îndeplinind condiţiile prevăzute de 
art. 31 din Legea nr. 98/2016.

24. Forţa majoră
24.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, 
Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenţiei acestor împrejurări 
şi va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse 
celeilalte părţi. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.
24.2. Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, 
pe toata perioada în care aceasta acţionează.
24.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
24.4. Partea contractanta care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
24.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare 
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din 
părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluţionarea litigiilor
25.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, 
orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
25.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa 
rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului.

26. Răspunderea contractuală
26.1.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage 
răspunderea contractuală a părţii în culpă.

27. Limba care guvernează contractul
27.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

28. Comunicări
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28.1. (1) Orice comunicare intre parti. referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în
scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat şi în momentul primirii.
28.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabila contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

30. Părţile desemnează următorii reprezentanţi pentru urmărirea derulării contractului:
-din partea furnizorului: SOCIETATEA AS 3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 IOAN CONSTANTINESCU 
-din partea achizitorului: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA IRIGAŢII
REABILITARE SI ÎNTREŢINERE SPATII VERZI

Părţile au înţeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
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DIRECTOR,
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DIRECTOR EXECUTIV, 
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Calea Vitan nr. 154-158, 031301 Sector 3, Bucureşti

Nr.725513/26.11.2019

Către,
Cabinet Primar

ADRESA DE ÎNAINTARE

APROBAT
PRIMAR

Referitor la proiectul de hotarare privind atribuirea către AS 3 -  Administrare Străzi S 3 S.R.L a 
contractului avand ca obiect “Furnizare de materiale şi echipamente pentru lucrări de 
dezvoltare şi întreţinere sistem irigaţii/spaţii verzi“

Prin prezenta va înaintam Raportul de Specialitate nr. 725341/26.11.2019 al Direcţiei 
Reabilitare si întreţinere Spatii Verzi si proiectul de HCLS3 privind incheierea contractului 
avand ca obiect “Furnizare de materiale şi echipamente pentru lucrări de dezvoltare şi 
întreţinere sistem irigaţii/spaţii verzi".

SERVICIUL IRIGAŢII 
SEF SERVICIU

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute 

în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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