
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 Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. a contractului privind

furnizarea de panouri de informare pentru 
semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin proiectul

„Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr.728813/CP/27.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 727216/26.11.2019 al Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare 

Durabilă - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea;
-  Procesul verbal de analiză nr. 725042/25.11.2019 al Comisiei de analiză;
-  Nota justificativă nr. 693116/01.11.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziţii 

publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziţie având ca obiect „Extinderea proiectului 
«Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»;

-  Adresa nr. 727330/26.11.2019 a Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă - 
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea;

In conformitate cu prevederile:
Art. 31 din Legea 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. 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;

- 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 întemeiul 
prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;

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 OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările ulterioare,



HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă preţurile şi tarifele rezultate în urma procesului verbal întocmit de Comisia de 
analiză a ofertei depuse de către societatea Internet şi Tehnologie 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 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută 
în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se 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 Internet şi 
Tehnologie S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a contractului 
având ca obiect “furnizare de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere 
video ce se vor monta prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în Sectorul 3», inclusiv transportul la locaţie şi montajul acestora, în valoare totală de 
300.522,60 Iei inclusiv TVA şi încheierea Contractului prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi 
Tehnologie S3 SRL, 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 furnizarea de panouri de informare pentru semnalizarea 
camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»” inclusiv transportul la locaţie şi montajul acestora, 
în limita valorilor asumate în oferta financiară generală şi detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al 
societăţii.

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze contractul, iar Direcţia Strategii şi 
Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea şi implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă - 
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, şi societatea Internet şi 
Tehnologie S3 SRL vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL 
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a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. a 
contractului privind furnizarea de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de 

supraveghere video ce se vor monta prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei
şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»"

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti implementează proiectul „Extinderea proiectului 
«Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»", care vizează montarea a 1098 de 
camere de supraveghere video în 826 de locaţii de pe raza Sectorului 3.

Zonele care vor fi monitorizate fac parte din domeniul public şi sunt:
- zone adiacente unităţilor de învăţământ;
- parcuri, miniparcuri şi locuri de joacă;
- parcări publice şi zone vulnerabile identificate de către Direcţia Generală de Poliţie 

Locală Sector 3.
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 Bucureştişi 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, cu modificările şi completările ulterioare, societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL, care are 
ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a transmis scrisoarea nr. 1949/04.11.2019, 
înregistrată cu nr. 694924/28.10.2019, prin care a transmis intenţia pentru participarea la procedura 
de evaluare şi atribuire a contractului de lucrări având ca obiect "furnizarea de panouri de informare 
pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin proiectul „Extinderea 
proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»", inclusiv transportul la 
locaţie şi montajul acestora.

în urma analizei şi evaluării ofertei depuse de către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL, 
Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare totală de 252.540,00 lei lei, exclusiv 
TVA, respectiv 300.522,60 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
727216/26.11.2019, al Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă - Serviciul Politici, 
Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care 
îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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.

http://WWW.prim2rie3.ro
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TELEFON (004 o*i) 340 40 u  /  347 07 ît FAX {004 021) 318 03 37 E-MAIL pr0iecteSPprimarie3.ro 
Şos, Mihaî Bravu nr. 428, Sector 3. 030328, Bucureşti

Nr. 727216/26.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. a 
contractului de furnizarea de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de 
supraveghere video ce se vor monta prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea 

siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”

Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti implementează proiectul „Extinderea proiectului 
«Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”, care vizează montarea a 
1098 de camere de supraveghere video în 826 de locaţii de pe raza sectorului. Zonele care 
vor fi monitorizate fac parte din domeniul public şi sunt:

- zone adiacente unităţilor de învăţământ;
- parcuri, miniparcurile şi locurile de joacă;
-  parcările publice şi zonele vulnerabile identificate de către Direcţia Generală de 

Poliţie Locală Sector 3.

Pentru respectarea legislaţiei în vigoare, Primăria Sectorului 3 are obligaţia de a 
semnaliza corespunzător zonele supravegheate video. în acest sens, prin referatul nr. 
712437/15.11.2019 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitate, 
Primarul Sectorului 3 a aprobat demararea procedurii de atribuire către societatea Internet şi 
Tehnologie S3 S.R.L., în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, a 
contractului de furnizare de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de 
supraveghere video ce se vor monta prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”

Astfel, având în vedere:
-  Referatul de oportunitate nr. 685642/28.10.2019 al Serviciului Politici, Programe şi 

Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea;
- Nota justificativă nr. 689369/30.10.2019 a Serviciului Politici, Programe şi 

Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea;
-  Anunţul nr. 693689/01.11.2019 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea;
-  Anunţul de intenţie nr. 1949/04.11.2019 al S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L., 

înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti cu nr. 694924/04,11.2019;
-  Nota estimativă nr. 712429/15.11.2019 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea, privind valoarea estimată a contractului de furnizare având 
ca obiect „furnizare de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de 
supraveghere video ce se vor monta prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea

______ siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3», inclusiv transportul la locaţie şi
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopulîndcplinirii 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 ţi datată transmisa pe adresa Primăriei Sector 3.
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montajul acestora”.
-  Modelul de contract întocmit de către compartimentul de specialitate care va gestiona 

contractul, care este avizat pe fiecare pagină de către conducătorul compartimentului, 
Direcţia Economică şi Direcţia Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 3 al 
Municipiului Bucureşti;

-  Referatul nr. 712437/15.11.2019 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 
Relaţiilor cu Comunitatea, privind aprobarea demarării procedurii de atribuire a 
contractului, în baza art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L., 
referat aprobat de către Primarul Sectorului 3;

-  Existenţa în Strategia Anuală de Achiziţii Publice, înregistrată cu nr. 693116 din
01.11.2019, a contractului şi a modalităţii de atribuire (poz. 42 din Anexă);

-  Referatul de angajare nr. 713078/15.11.2019 al Serviciului Politici, Programe şi 
Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea privind propunerea de angajare a valorii 
estimate totalea contractului de servicii, aprobat de către Primarul Sectorului 3;

-  Dispoziţia nr. 5116/20.11.2019 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti de 
numire a comisiei de analiză;

-  Invitaţia de participare nr. 716740/19.11.2019;
-  Oferta nr. 2036/21.11.2019 depusă de către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. şi 

înregistrată sub nr. 720754/21.11.2019 la compartimentul Cabinet Primar din cadrul 
Primăriei Sectorului 3;

Comisia de analiză numită prin Dispoziţia nr. 5116/20.11.2019 a Primarului Sectorului 
3 al Municipiului Bucureşti a analizatoferta tehnică şi financiară, precum şi documentele de 
claificare depuse de către societatea Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. şi a declarat oferta 
societăţii ca fiind admisibilă. In consecinţă a fost încheiat procesul verbal final de analiză nr. 
725042/25.11.2019 şi aprobat de Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Oferta societăţii Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. are o valoare de 252.540,00 lei 
exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 47.982,60 lei, încadrându-se astfel în 
valoarea de achiziţie estimată de către autoritatea contractantă.

Astfel, având în vedere procesul verbal final de analiză nr. 725042/25.11.2019 al 
Comisiei de analiză, precum şi nota justificativă nr. 727128/26.11.2019 a Serviciului Politici, 
Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, considerăm că au fost întrunite condiţiile 
legale pentru atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. a contractului de 
tumizarea de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video ce 
se vor monta prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în Sectorul 3»”

întocmit, 
Mihai Boţea
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PROCES VERBAL FINAL DE ANALIZA NR. 725042
în vederea atribuirii, către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L., a contractului de 

furnizarea de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video 
ce se vor monta prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea

criminalităţii în Sectorul 3»”

încheiat azi, 25.11.2019, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea încheierii 
procesului verbal final de analiză a ofertei tehnice şi financiare depusă de S.C. Internet şi 
Tehnologie S3 S.R.L., pentru atribuirea contractului de furnizare având ca obiect furnizare de 
panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin 
proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3», 
inclusiv transportul la locaţie şi montajul acestora” .

-  Valoarea estimată totală (inclusiv TVA): 326.655,00 lei inclusiv TVA, conform 
referatului de angajare nr. 713078/15.11.2019;

-  Procedura aplicată: atribuire în baza art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia de analiză, numită prin Dispoziţia nr. 5116/20.11.2019 a Primarului Sectorului 3 
al Municipiului Bucureşti, este compusă din:

-  Preşedinte: Pompiliu Ioan Wan Buzduga - Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare 
Durabilă;

-  Membru, secretar: Văleanu Elena - Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare 
Durabilă;

-  Membru: Vasile Irina-Valentina - Direcţia Juridică;
- Membru: Ilie Constanţa - Direcţia Investiţii şi Achiziţii;
-  Membru: Şerban Cristina - Direcţia Economică;

Membri supleanţi:
-  Carabulea Emilia - Direcţia Investiţii şi Achiziţii
-  Gălăţanu Robert - Direcţia Juridică

Din partea societăţii Internet şi Tehnologie S3 S.R.L., participă la şedinţă dna. Grosu 
Cristinela, în calitate de Director General Adjunct, conform împuternicire FN din
20.11.2019.

Preşedintele comisiei informează că analiza s-a făcut ţinând cont de prevederile:
-  Art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;
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Instrucţiunea 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. 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;

- 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 
întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;

- HCLS3 nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 
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, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018;

Având în vedere;
- Referatul de oportunitate nr. 685642/28.10.2019 al Serviciului Politici, Programe şi 

Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea;
-  Nota justificativă nr. 689369/30.10.2019 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea;
-  Anunţul nr. 693689/01.11.2019 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor 

cu Comunitatea;
-  Anunţul de intenţie nr. 1949/04.11.2019 al S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L., 

înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti cu nr. 694924/04.11.2019;
-  Nota estimativă nr. 712429/15.11.2019 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea, privind valoarea estimată a contractului de furnizare având ca 
obiect „furnizare de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere 
video ce se vor monta prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în Sectorul 3», inclusiv transportul la locaţie şi montajul 
acestora”.

-  Modelul de contract întocmit de către compartimentul de specialitate care va gestiona 
contractul, care este avizat pe fiecare pagină de către conducătorul compartimentului, 
Direcţia Economică şi Direcţia Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti;

-  Referatul nr. 712437/15.11.2019 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 
Relaţiilor cu Comunitatea, privind aprobarea demarării procedurii de atribuire a 
contractului, în baza art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L., referat aprobat de 
către Primarul Sectorului 3;

-  Existenţa în Strategia Anuală de Achiziţii Publice, înregistrată cu nr. 693116 din
01.11.2019, a contractului şi a modalităţii de atribuire (poz. 42 din Anexă);
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-  Referatul de angajare nr. 713078/15.11.2019 al Serviciului Politici, Programe şi 
Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea privind propunerea de angajare a valorii estimate 
totalea contractului de servicii, aprobat de către Primarul Sectorului 3;
Dispoziţia nr. 5116/20.11.2019 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti de 
numire a comisiei de analiză;

- Invitaţia de participare nr. 716740/19.11.2019;
Oferta nr. 2036/21.11.2019 depusă de către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. şi 
înregistrată sub nr. 720754/21.11.2019 la compartimentul Cabinet Primar din cadrul 
Primăriei Sectorului 3;

-  Procesul verbal nr. 722965/22.11.2019 de deschidere a ofertei.

■ EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE

-  Din punct de vedere al documentelor de calificare, Comisia de analiză constată că 
Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. a depus documentele solicitate, astfel:

Condiţii de participare Depus
(DA/NU)

Situaţia personală a ofertantului DA

Documente de calificare
Capacitatea economică şi financiară DA
Capacitatea tehnică şi/sau profesională DA
Standarde de asigurare a calităţii şi de 
protecţia a mediului

DA

Propunere tehnică (format fizic - pe hârtie, cât şi electronic - pe CD) DA

Propunere financiară (format fizic - pe hârtie, cât şi electronic - pe CD) DA

-  Analiza documentelor de calificare se regăseşte în Anexa nr. 1 la prezentul proces verbal.

■ EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

- Oferta tehnică înaintată de către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. a fost întocmită 
astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu 
cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. De asemenea, propunerea tehnică a fost 
întocmită într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a permis o 
identificare facilă a corespondenţei informaţiilor cuprinse în ofertă cu cerinţele caietului 
de sarcini.

-  Fiecare pagină a ofertei tehnice a fost numerotată corespunzător, semnată, ştampilată şi 
semnată de către personalul autorizat.

-  Oferta tehnică de către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. a fost depusă şi în format 
electronic (pe CD).
Analiza ofertei tehnice înaintate se regăseşte în Anexa nr. 2 la prezentul proces verbal.

-  în urma evaluării Ofertei Tehnice a S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. constată că 
oferta este conformă.
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■ EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

-  Propunerea financiară a fost evaluată de comisia de analiză pentru a verifica corelarea 
acesteia cu elementele propunerii tehnice şi instrucţiunile de ofertare. Aceasta este 
compusă din formularul de ofertă şi anexa la acesta.

-  în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin 3 lit. d), e) şi f) din Anexa la HCLS3 nr. 530/ 
15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiză a evaluat prin prisma 
atribuţiilor privind „corespondenţa tehnică şi financiară cu prevederile caietului de sarcini 
si ale instrucţiunilor de ofertare, precum şi a oricăror acte ce însoţesc oferta”, „negocierea 
tarifelor/preţurilor unitare comunicate în oferta financiară a întreprinderii publice prin 
comparaţie cu preţurile istorice, consultarea pieţei sau preţurile proiectantului, după caz” 
şi „având în vedere ca preţul final să nu depăşească valoarea indicatorilor tehnico- 
economici aprobaţi prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea 
estimată stabilită de către achizitor”, luând în calcul datele şi informaţiile cu caracter 
orientativ cuprinse în Nota estimativă nr. nr. 712429/15.11.2019 privind determinarea 
valorii estimate a achiziţiei şi ţinând cont de Referatul de angajare nr. nr. 
713078/15.11.2019 emis de către Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea din cadrul Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă, privind 
propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

-  Ofertantul S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. formulează propunerea financiara în 1 
(una) variantă.

-  Elementele principale ale propunerii financiare sunt:
■ Formularul de ofertă financiară (pg. 146)
■ Anexa la formularul de ofertă (pg. 147)

Denumire
produs

UM Cant. Preţ
unitar
fără

TVA

TVA/
BUC

Preţ
unitar cu 

TVA

Preţ total 
fără TVA

TVA Valoare 
totală cu 

TVA

Ofertă 
Internet şi 
Tehnologie 
S3 S.R.L.

Panouri de 
informare

buc 1098 230,00
lei

43,70
lei

273,70
lei

252.540,00
lei

47.982,60
lei

300.522,60
lei

-  Analiza ofertei financiare se regăseşte în anexa nr. 3 la prezentul proces verbal.
- Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit căin ţele din Caietul de Sarcini prin 

propunerea financiară prezentată, oferta se încadrează în valoarea de 274.500,00 lei 
exclusiv TVA, prevăzută în nota estimativă nr. 712429/15.11.2019 privind valoarea 
estimata a contractului şi ţinând cont de referatul de angajare nr. nr. 713078/15.11.2019, 
emis de către Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea din 
cadrul Direcţiei Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă, privind propunerea de 
angajare a valorii estimate totale a contractului şi aprobat de Primarul Sectorului 3.
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Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziţia nr. 5116/20.11.2019 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului
Bucureşti, formulează următoarele

1. Procedura de analiză a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de 
sarcini cu anexele aferente şi HCLS3 nr. 530/2018 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, atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât şi sub aspectul documentelor ce fac 
conţinutul dosarelor achiziţiei şi au stat la baza iniţierii procedurii respective.

în acest sens, în temeiul art.9 alin.(3) lit.a) din actul normativ mai sus indicat, Comisia de 
analiză a verificat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice.

Faţă de cele mai sus menţionate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condiţiile 
prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

2. Comisia de analiza a verificat condiţiile de eligibilitate şi a analizat documentaţia şi 
declaraţiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că 
documentele sunt conforme cu cerinţele de calificare (obligatorii) din Documentaţia de 
atribuire. Comisia declară oferta depusă de S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. ca 
fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplineşte cerinţele de calificare 
privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului, 
având ca obiect furnizare de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de 
supraveghere video ce se vor monta prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3», inclusiv transportul la locaţie şi 
montajul acestora”.

3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică şi propunerea financiară în sensul 
corespondenţei cu prevederile caietului de sarcini, instrucţiunile de ofertare, precum şi 
încadrarea preţului total ofertat, după cum urmează:

valoarea estimată prevăzută în Nota estimativă nr. 712429/15.11.2019 privind 
valoarea estimata a contractului de furnizare.

-  Referatul de angajare nr. 713078/15.11.2019 emis de către Serviciul Politici, 
Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea din cadrul Direcţiei Strategii şi 
Programe de Dezvoltare Durabilă, privind propunerea de angajare a valorii estimate 
totale a contractului şi aprobat de Primarul Sectorului 3;
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-  Existenţa în Strategia Anuală de Achiziţii Publice, înregistrată cu nr. 693116 din
01.11.2019, a contractului şi a modalităţii de atribuire (poz. 42 din Anexă);

4. Comisia de analiză declară oferta S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L., ca fiind 
conformă cu cerinţele înscrise în caietul de sarcini şi instrucţiunile de ofertare.

5. în cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă 
oferta depusă de S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L., deoarece aceasta face dovada 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 şi respectă prevederile 
caietului de sarcini şi instrucţiunile de ofertare, precum şi valoarea estimată comunicată 
prin invitaţia de participare.

Faţă de cele expuse mai sus,

Având la bază prevederile 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, preşedintele 
Comisiei de analiză declară închisă şedinţa.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal de negociere, în două exemplare 
originale, însoţit de anexele aferente acestuia şi care cuprinde preţul în valoare totală 252.540,00 
Iei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în suma de 47.982,60 lei.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal 
însoţit de anexe.

Comisia dj îaliză:

Elena Văleanu, Secretar 

Constanţa Die, Membru 

Irina-Valentina Vasile, Membru 

Cristina Şerban, Membru

S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L.
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Anexa nr. 1 la procesul verbal nr....... .
- Verificarea documentelor de calificare

DOCUMENTE SOLICITAT 
(cerinţe de calificare)

r>< î O l1 MENTE PREZENTATE 
S.O. INTERNET Şl TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

CONCLUZIE
COMISIE

1. Situaţia 
personală a 
ofertantului

a) Declaraţie privind îndeplinirea cumulativa a condiţiilor 
prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice (completarea Formularului 1).

■ Opis documente de clarificare (pg. 1).
■ Formularul 1 -  Declaraţie pe proprie 

răspundere (FN din 20.11.2019) dată de 
către Cristina Elena Arghir, reprezentant 
legal al S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE 
S3 S.R.L. (pg. 2)

CERINŢĂ
ÎNDEPLINITĂ

j) Declaraţie privind identificarea conflictului de interese 
([completarea Formularului 2)

» Formularul 2 - Declaraţie pe propria 
răspundere (FN din 20.11.2019) dată de 
către ARGHIR Cristina Elena, Preşedinte al 
C.A. al S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE 
S3 S.R.L. (pg. 2) - original;

* Formularul 2 - Declaraţie pe propria 
răspundere (FN din 20.11.2019) dată de 
către Matei Petruţ Cosmin, membru al C.A. 
al S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 
S.R.L. (pg. 3) - copie conform cu originalul;

■ Formularul 2 - Declaraţie pe propria 
răspundere (FN din 20.11.2019) dată de 
către Negoiţă Anda-Ioana, membru al C.A. 
al S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 
S.R.L. (pg. 4) - copie conform cu originalul;

■ Formularul 2 - Declaraţie pe propria 
răspundere (FN din 20.11.2019) dată de 
către Radu Angela, membru al C.A. al S.C. 
INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. 
(pg. 5) - copie conform cu originalul;

■ Formularul 2 - Declaraţie pe propria 
răspundere (FN din 20.11.2019) dată de 
către Cocoş Adrian Marian, membru al 
C.A. al S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE 
S3 S.R.L. (pg. 6) - copie conform cu

CERINŢĂ
ÎNDEPLINITĂ



originalul;
" Formularul 2 - Declaraţie pe propria 

răspundere (FN din 20.11.2019) dată de 
către Dinu Luiza-Florentina, membru al 
C.A. al S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE 
S3 S.R.L. (pg. 7) - copie conform cu 
originalul;

■ Formularul 2 - Declaraţie pe propria 
răspundere (FN din 20.11.2019) dată de 
către Popa Emma Elena Mihaela, membru 
al C.A. al S.C. INTERNET ŞI 
TEHNOLOGIE S3 S.R.L. (pg.8) - copie 
conform cu originalul.

c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire 
la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen 
de valabilitate la momentul prezentării.

0 Certificat de atestare fiscala 
nr.2121697/07.11.2019 eliberat de ANAF- 
Administratia Sector 3 a Finanţelor Publice, 
copie conform cu originalul(pp. 9-10)

■ Certificat de atestare fiscală pentru persoane 
juridice privind impozitele şi taxele locale şi 
alte venituri datorate bugetului local, nr. 
1935305 din 06.11.2019, emis de către 
Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale 
Sector 3 - (11) copie conform cu originalul;

CERINŢĂ
ÎNDEPLINITĂ

d) C.U.I. ■ Certificat de înregistrare O.N.R.C. seria B, 
nr. 3480511 (pg. 12 - copie conform cu 
originalul).

CUI: 381890005 din 07.09.2017
Nr. de ordine în registrul comerţului:
J40/15452/07.09.2017
Activitatea principală: 6203 - Activităţi de
management (gestiune şi exploatare) a
mijloacelor de calcul.

CERINŢĂ
ÎNDEPLINITĂ

e) Actul constitutiv al societăţii ■ Act constitutiv al S.C. INTERNET ŞI CERINŢĂ



f) Hotărârea dc înfiinţare a societăţii



TEHNOLOGIE S3 S.R.L. semnat Ia data de 
21.02.2018 - (pp. 13-23) - copie conform cu 
originalul);

ÎNDEPLINITĂ

■ HCLS3 nr. 355 din 25.08.2017 privind 
înfiinţarea unei societăţi cu răspundere 
limitată având ca scop principal prestarea de 
servicii în Tehnologia Informaţiilor (pp. 24- 
25 - copie conform cu originalul).
HCLS 3 nr. 355 din 25.08.2017 este însoţită 
de(faţă/verso);

- Expunerea de motive nr. 
9477/18.08.2017 (pg.25 - copie 
conform cu originalul);

-  Raport de specialitate nr. 
65423/10.08.2017 (pp. 26-27 - 
copie conform cu originalul);

-  Act constitutiv -Anexa 1 la HCLS3 
nr. 355/25.08.2017 (pg. 28-40, 
copie conform cu originalul);

-  Statutul societăţii (pp 34- 40, copie 
conform cu originalul);

-  Contract de închiriere imobile nr. 
3910/16.08.2017 (pg. 40-42 - copie 
conform cu originalul);

-  PV al comisiei de validare din 
25.08.2017 (pg 43 - copie conform 
cu originalul);

-  Adresă cabinet primar nr. 
9419/17.08.2017 (pg. 43- copie 
conform cu originalul);

- Raport din 24.08.2017 al Comisiei 
de studii, prognoze economico- 
sociale, buget, finanţe (pg. 44 - 
copie conform cu originalul);

-  Raport din 24.08.2017 al Comisiei 
de administraţie publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice şi

CERINŢĂ
ÎNDEPLINITĂ



(1 —

1

respectarea drepturilor cetăţenilor 
(pg. 44 - copie conform cu 
originalul).

1

L _ .

g) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor 
organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor 
ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în 
cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator 
emis de ONRC / actul constitutiv.

Notă: Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în 
codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

■ Certificat de cazier judiciar nr. 22224500 
din 06.11.2019, Seria N, nr. 2307988, 
pentru INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 
S.R.L. Cu menţiunea NU este înscrisă în 
cazierul judiciar (pg. 45 - copie conform cu 
originalul);

■ Certificat de cazier judiciar nr. 22220384 
din 06.11.2019, Seria N, nr. 2307980, 
pentru . Cu menţiunea 
NU este înscris în cazierul judiciar (pg. 46 - 
copie conform cu originalul);

■ Certificat de cazier judiciar nr. 222239389 1 
din 07.11.2019. Seria N. nr. 2308000, 
pentru ~ .. . Cu ' 
menţiunea NU este înscris în cazierul 
judiciar (pg. 47 - copie conform cu 
originalul);

■ Certificat de cazier judiciar nr. 22232189 
din 06.11.2019, Seria N, nr. 9514164, 
pentru Cu menţiunea 
NU este înscris în cazierul judiciar (pg. 48 - 
copie conform cu originalul);

■ Certificat de cazier judiciar nr. 22240498 
din 07.11.2019, Seria N, nr. 2156570, 
pentru 2u menţiunea 
NU este înscris în cazierul judiciar (pg. 49 - 
copie conform cu originalul);

■ Certificat de cazier judiciar nr. 22225821 
din 06.11.2019, Seria N, nr. 2340419, 
pentru Cu 
menţiunea NU este înscris în cazieru 
judiciar (pg. 50 - copie conform ci 
originalul);

■ Certificat de cazier judiciar nr. 2222997-*

CERINŢĂ
ÎNDEPLINITĂ

L I 
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2. Capacitatea a)
economica si b)
financiara

Cifra de afaceri sau, după caz,
Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate 
pentru anul 2017 al societăţii



din 06.11.2019, Seria N, tir. 2301055, 
pentru Cu menţiunea
NU este înscris în cazierul judiciar {pg. 51 - 
copie conform cu originalul);
Certificat de cazier judiciar nr. 22222334 
din 06.11.2019, Seria N, nr. 2307982, 
pentru ,Cu menţiunea NU este
înscris în cazierul judiciar (pg. 52 - copie 
conform cu originalul);

Certificat constatator al S.C. INTERNET ŞI 
TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr.637470 
eliberat de ONRC în data de 11.11.2019 
(pg. 53-56 - copie conform cu originalul). 
Domeniul de activitate principal: conform 
codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) 
6203 - Activităţi de management (gestiune 
şi exploatare) a mijloacelor de calcul. 
Activităţi secundare (CAEN REV. 2), 
relevante pentru obiectul contractului:

7311- Activităţi ale agenţiilor de publicitate 
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse 
diverse
4618 - Intermedieri în comerţul specializat 
în vânzarea produselor cu caracter specific, 
n.c.a.
7410- Activităţi de design specializat

HCLS3 nr. 250/16.04.2019 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 pe anul 2019 ale 
societăţii Intemet şi Tehnologie S3 S.R.L. + 
ANEXE (pg 57-95 - copie conform cu 
originalul).________________________



instalaţiile, echipamentele tehnice ce vor fi deţinute, 
indiferent de modalitatea juridică. (completarea 
Formularului 5)

răspundere (FN din 20.11.2019) + Anexa, 
data de Cristina Elena Arghir, reprezentant 
legal al S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE 
S3 S.R.L. (pg. 138-139)

ÎNDEPLINITĂ

4. Standarde de 
asigurare a 
calitatii si de 
protecţie a 
mediului

a)Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. 
similar cu cele prevăzute drept condiţie pentru obţinerea 
unui certifncat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un 
organism de certificare.

» Certificat SR EN ISO 9001:2015/ ISO 
9001:2015. Certificat nr. 17433 C, valabil 
până la 06.02.2021 (pg.140 - copie conform 
cu originalul).

CERINŢĂ
ÎNDEPLINITĂ

b) Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar 
cu cele prevăzute drept condiţie pentru obţinerea unei 
certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un 
organism de certificare.

■ Certificat SR EN ISO 14001:2015/ ISO 
140001:2015. Certificat nr. 17433 M, valabil 
până la 06.02.2021 (pg. 141 - copie conform 
cu originalul).

CERINŢA
ÎNDEPLINITĂ

5. Modul de 
prezentare a 
propunerii 
tehnice

Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnica astfel încât sa 
asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii 
tehnice cu cerinţele/specificaţiile(inclusiv tehnice) prevăzute 
în cadrul caietului de sarcini şi a documentelor anexate la 
acesta.
Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră organizată, 
astfel încât procesul de evaluare a ofertei să permită 
identificarea facilă a corespondenţei informaţiilor cuprinse 
în ofertă cu cerinţele caietului de sarcini.

■ S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 
S.R.L. a prezentat propunerea tehnică pentru 
achiziţia de panouri de informare pentru 
semnalizarea camerelor de supraveghere 
video ce se vor monta prin proiectul 
„Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei 
şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»” 
cod CPV 35261000-1 -Panouri de informare, 
într-un exemplar original, completat la 
20.11.2019, având un număr de 6 de pagini. 
Propunerea a fost depusă şi în format 
electronic (pe CD).

CERINŢĂ
ÎNDEPLINITĂ

Oferta este organizată în trei părţi, astfel:
I. Prezentarea generală a societăţii Internet şi 
Tehnologie S3 S.R.L.
II. Obiectul contractului de achiziţie.
IU. Specificaţii tehnice.

.
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3. Capacitatea 
tehnică şi/sau 
profesională

a) Declaraţie privind efectivul mediu al personalului 
angajat şi al cadrelor de conducere (completarea 
Formularului 3)

Formularul 3 - Declaraţie privind efectivele 
medii anuale ale personalului angajat, 
completata de către ~ la
data de 20.11.2019. (pg. 96)

b) Declaraţie şi Lista privind personalul / organismul tehnic 
de specialitate de care dispune operatorul pentru 
îndeplinirea contractului (completarea Formularului 4).

Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de 
specialitate de care dispune operatorul economic pentru 
îndeplinirea contractului.

Formularul 4 - Declaraţie privind personalul 
tehnic de specialitate implicat în derularea 
contractului, completată de Cristina Elena 
Arghir la data de 20.11.2019 (pg. 97) şi 
însoţită de CV-urile membrilor C.A. (pg 99 
133) + Anexa 1 reprezentând Lista privind 
personalul propus pentru îndeplinirea 
contractului (pg. 98).

Personal propus de către 
TEHNOLOGIE S3 S.R.L.:

S.C. INTERNET Ş!

CERINŢA
ÎNDEPLINITĂ

CERINŢĂ
ÎNDEPLINITĂ

1. , Manager de proiect. Experienţa
în domeniu de 7 ani. Documente justificative:
- CV- Informaţii generale (pg. 99-102 si 105-106 
copie conform cu originalul)

Diplomă de stafii postuniversitare de specializare 
(pg 103, copie conform cu originalul)
- Certificat de absolvire Manager de proiect seria F 
nr. 0129215/143/08.07.201 l(pg 104, copie conform 
cu originalul)

2.. Tehnician sisteme de
securitate. Documente justificative:
- CV (pg 124-127, copie conform cu originalu)
- Certificat de absolvire Tehnician pentru sisteme 
DSVCAno. 00373840 + supliment (pg. 128-130)

3. Tehnician sisteme de
securitate. Documente justificative:



- CV (pg 131-134, copie conform cu originalu)
- Certificat de absolvire Tehnician pentru sisteme
DSVCA no. 00045543 + supliment (pg. 135-137)

Alte CV-uri/documente ataşate:
Tehnician pentru 

sisteme de detecţie, supraveghere video, 
control acces. Documente justificative: CV 
(pg 107- 108, copie conform cu originalu)

, membru în Consiliul 
de Administraţie. Documente justificative: 
CV (pg 109-112, copie conform cu 
originalul)

■A consultanţă pentru 
afaceri şi management. Documente
justificative: CV (pgll3-114, copie
conform cu originalul)

Economist, Spitalul 
Clinic Colentina. Documente justificative: 
CV (pg 115-118, copie conform cu 
originalul)

, Asistent
universitar - Universitatea Politehnica 
Bucureşti, Facultatea de Transporturi, 
Dep.Transport Trafic şi Logistică. 
Documente justificative: CV (pg 119-120, 
copie conform cu originalul)

i, Director juridic, 
Asociaţia Municipiilor din România. 
Documente justificative: CV (pg 121-123, 
copie conform cu originalul)

c) Declaraţie pe proprie răspundere şi Lista privind utilajele, * Formularul 5 - Declaraţie pe proprie 1 CERINŢA



6. Modul de 
prezentare a 
propunerii 
financiare

Propunerea financiară va cuprinde preţul total ofertat. 
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât 
aceasta să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţul 
contractului, conform formularului de ofertă şi anexele 
acestuia.
Oferta financiară va fi exprimată în Iei cu evidenţierea 
separată a TVA.

Propunerea financiară va include toate costurile şi orice 
cheltuieli legate de procurare, transport, depozitare, testare, 
instalare şi configurare pentru punerea în funcţiune şi orice 
alte cheltuieli până la recepţia final, inclusiv taxe 
considerate necesare realizării obiectivului de investiţii, 
conform cerinţelor cuprinse în caietul de sarcini şi anexe.

Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu, 
din punctul de vedere al conţinutului pe toată perioada 
de valabilitate.

S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 
S.R.L. a prezentat propunerea financiară 
pentru achiziţia de panouri de informare 
pentru semnalizarea camerelor de 
supraveghere video ce se vor monta prin 
proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
Sectorul 3»” cod CPV 35261000-1 -Panouri 
de informare într-un exemplar original, 
completat la 20.11.2019.
Propunerea financiară a fost depusă şi în 
format electronic (pe CD).
Formular de ofertă (pg. 146) completat şi 
semnat de Cristina Elena Arghir.
Anexă la formularul de ofertă financiară 
(pg. 147), cu evidenţierea distinctă sumei 
ofertate atât cu TVA, cât şi fără TVA - 
întocmită şi semnat de Cristinela Grosu.

CERINŢA
ÎNDEPLINITĂ

Comisia de analiză:
Preşedinte - Buzduga Wan Pompiliu Ioan

Membru, secretar - Văleanu Elena 

Membru - Vasile Irina- Valentina 

Membru - Ilie Constanţa 

Membru - Şerban Cristina

S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.:

împuternicit - Grosu Cristinela



Anexa nr. 2 Ia PV ........
- Evaluare ofertă tehnică

Caiet de sarcini Oferta 1TS3 Cerere de 
clarificare

Răspuns 
cerere de 
clarificare

Cerinţa
îndeplinita/

neindeplinita
A) CONSIDERAŢII GENERALE Pg. 143:

> Caietul de sarcini face parte integrantă din 11. Obiectul contractului de achiziţie Nu este cazul - Cerinţa indeplinita
documentaţia pentru atribuirea contractului Prezenta propunere tehnica este
şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza elaborate in vederea furnizării de
cărora se elaborează de către fiecare panouri de informare pentru
ofertant propunerea tehnică. semnalizarea zonelor supravegheate

> Caietul de sarcini conţine specificaţii video de către camerele video ce se
tehnice, care vor fi considerate ca fiind montează prin obiectivul de investiţii
minimale. în acest sens, orice ofertă „Extinderera proiectului Creşterea
prezentată care se abate de la prevederile siguranţei si prevenirea criminalităţii in
Caietului de sarcini va fi luată în Sectorul 3”.
considerare doar în măsura în care DI. Specificaţii tehnice
propunerea tehnică presupune asigurarea Propunerea tehnica este elaborate in
unui nivel calitativ superior cerinţelor accord cu cerinţele caietului de sarcini.
minimale. Ofertele care nu satisfac Astfel, 1TS3 va furniza 1098 panouri de
cerinţele caietului de sarcini vor fi informare pentru zonele ce sunt/vor fi
declarate neconforme şi, în consecinţă, vor supravegheate video prin
fi respinse. implementarea obiectivul de investiţii

> Orice prevedere din cuprinsul caietului de „Extinderera proiectului Creşterea
sarcini/ documentaţiei tehnice/ siguranţei si prevenirea criminalităţii in
documenaţiei de atribuire care ar putea Sectorul 3”:
duce la concluzia că s-ax indica o marcă, -  Unitari de invatamant
produs, producător etc., se va interpreta -  Parcuri
împreună cu sintagma „sau echivalent”. -  Miniparcuri si locuri de j oaca

1.Autoritatea contractantă: -  Parcari si zone vulnerabile
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti identificate de către Direcţia
Calea Dudeşti nr. 191 , sector 3, Bucureşti, cod Generala de Politie Locala
fiscal 4420465 Sector 3
2. Denumirea investiţiei: (...) Operaţiunile ce vor fi effectuate
Achiziţia de panouri de informare pentru sunt cele corespunzătoare licrarii
semnalizarea camerelor de supraveghere video ce panourilor de informare
se vor monta prin proiectul „Extinderea proiectului (furnizare+transport) si de montare a
«Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în acestora in zonele aflate sub incidenţa
Sectorul 3»”. Cod CPV: 35261000-1 Panouri de supravegherii video a politiei Locale
informare. Sector 3.



3. Descrirea obiectivului de investiţie:
Primăria Sectorului 3 are în implementare proiectul 
„Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”. Prin acest 
proiect se doreşte montarea a 1098 de camere de 
supraveghere video în 826 de locaţii de pe raza 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti. Zonele ce 
se doresc a fi monitorizate simt: unităţile de 
învăţământ, parcurile, miniparcurile şi locurile de 
joacă de pe raza sectorului 3, parcările şi zone 
vulnerabile identificate de către Direcţia Generală 
de poliţie Locală Sector 3.

4. Operaţiuni solicitate:
-  Furnizare a 1098 de panouri de informare
-  Transportul la locaţie a panourilor
-  Montajul pe poziţie a panourilor

J

B) SPECIFICAŢII TEHNICE

1. Cerinţe generale:
Toate cerinţele tehnice sunt minimale şi obligatorii. 
Toate panourile ofertate trebuie să fie noi şi 
neutilizate. Pentru fiecare panou în parte se vor 
livra şi accesoriile necesare montajului acestora, 
indiferent dacă acestea au fost sau nu expres 
solicitate.

2. Specificaţii tehnice:
Se vor amplasa un număr de 1098 de panouri de 
informare, aferente celor 826 zone ce se doresc a 
fii supravegheate prin proiectul „Extinderea 
proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în Sectorul 3»”.
Panourile informative vor include informaţii care 
vor fi stabilite de beneficiar, cum ar fi: pictogramă 
atenţionarea „Zonă monitorizată video”, 
numele/sigla beneficiarului (Primăria Sectorului 3), 
precum şi alte informaţii considerate oportune şi 
necesare.
Descrierea nanourilor:

-  Dimensiune minimă: 60 cm X 40 cm
-  Material; panou din bond, grosime 0,8-1

Pg. 143:
m . Specificaţii tehnice

Propunerea tehnica este elaborată în 
acord cu cerinţele caietului de sarcini. 
Astfel, ITS3 va furniza 1098 panouri de 
informare pentru zonele ce sunt/vor fi 
supravegheate video prin 
implementarea obiectivul de investiţii 
„Extinderera proiectului Creşterea 
siguranţei si prevenirea criminalităţii in 
Sectorul 3”:

-  Unitati de invatamant
-  Parcuri
-  Miniparcuri si locuri de joaca
-  Parcari si zone vulnerabile 

identificate de către Direcţia 
Generala de Politie Locala 
Sector 3

Panoruile de informare vor fi livrate 
către beneficiarul obiectivului de 
investiţii si vor fi montate in fiecare 
locaţie finalizata in cadrul acestui 

| obiectiv. Astfel, la predarea unei locaţii,

Nu este cazul Cerinţa indeplinita



cm, cu rezistenţă ridicată la coroziune
-  Prinţ direct pe bond, personalizabile
-  Soluţii de prindere
-  Va avea inscripţionat:

Numele autorităţii: Primăria Sectorului 3 
Zonă supravegheată video 
Responsabil protecţia datelor cu caracter 
personal:
Email: protectiadatelorla),primarie3.ro 

Telefon: 021.318.03.23-28)
Durata de stocare a imaginilor: maxim 30 de 
zile

3. Alte menţiuni:
Designul şi realizarea efectivă a panourilor intră în 
atribuţiile prestatorului, care va propune trei (3) 
variante de realizare a panourilor, beneficiarul 
urmând a stabili varianta finală. Prestatorul va 
asigura transportul şi montarea panourilor, 
indiferent de suportul pe care urmează a fi montate 
panourile (stâlpi, garduri, pereţi de beton, obiecte 
de mobilier stradal etc.).

TS3 va comunica către beneficiar si 
montarea panoului/panourilor de 
informare aferente.

Operaţiunile ce vor fi efectuate sunt 
cele corespunzătoare livrării panourilor 
de informare (furnizare+transport) si de 
montare a acestora in zonele aflate sub 
incidenţa supravegherii video a Politiei 
Locale Sector 3.

Panourile de informare vor include 
informaţii care vor fi stabilite de 
beneficiar, cum ar fi:

-  Pictograma atenţionare „Zona 
monitorizata video”

-  Numele/sigla beneficiarului 
(primăria Sectorului 3)

-  Alte informaţii considerate 
oportune si necesare.

Panourile vor fi realizate cu următoarele 
caracteritici:

-  Dimenisiune minima 60 cm x 
40 cm

-  Material: panou din bond, 
grosime 0,8-1 cm, cu rezistente 
ridicată la coroziune

-  Prinţ direct pe bond, 
personalizabile

-  Soluţii de prindere
-  Inscripţionare:

Numele autorităţii: Primăria Sectorului 
3
Zonă supravegheată video
Responsabil protecţia datelor cu 
caracter personal:
Email: vrotectiadatelor(a).vrimarie3.ro 

Telefon: 021.318.03.23-28) 
Durata de stocare a imaginilor: maxim 
30 de zile

)



Pg. 144:
Designul şi realizarea efectivă a 
panourilor intră în atribuţiile ITS3, care 
va propune trei (3) variante de realizare 
a panourilor, beneficiarul urmând a 
stabili varianta finală. De asemenea, 
ITS3 va asigura transportul şi montarea 
panourilor, indiferent de suportul pe 
care urmează a fi montate panourile 
(stâlpi, garduri, pereţi de beton, obiecte 
de mobilier stradal etc.).

o

C) CONDIŢIILE de livrare, RECEPŢIE ŞI 
TERMENELE DE GARANŢIE

1. Locaţia de livrare:
Panourile de informare achiziţionate se vor livra şi 
monta la adresele specificate de achizitor conform 
notelor de comandă parţiale.

Pg. 144:
Locaţia de livrare:
Panourile de informare se vor livra şi 
monta la adresele specificate de 
achizitor conform notelor de comandă 
parţiale.

Nu este cazul Cerinţa indeplinita

2. Termene de livrare:
Livrarea, punerea în funcţiune/montarea, se va face 
etapizat în termen de maxim 30 zile calendaristice 
de la emiterea Notei de Comandă parţială de către 
Achizitor, cu drept de livrare în avans. Panourile de 
informare vor fi livrate parţial, conform Notelor de 
Comandă. Panourile de informare vor fi identice.

Pg. 144:
Termene de livrare:
Livrarea, punerea în 
funcţiune/montarea, se va face etapizat 
în termen de maxim 30 zile 
calendaristice de la emiterea Notei de 
Comandă parţială de către Achizitor, cu 
drept de livrare în avans. Panourile de 
informare vor fi livrate parţial, conform 
Notelor de Comandă. Panourile de 
informare vor fi identice.

Nu este cazul Cerinţa indeplinita

3. Transport şi montare:
Operatorul economic are obligaţia de a asigura 
transportul panourilor de informare până la locaţia 
de livrare şi montarea acestora în spaţiile unde vor 
fi amplasate. La livrare, fiecare bun va fi însoţit de 
documentaţia tehnică aferentă.
Prestatorul are obligaţia de a ambala panourile de 
informare pentru ca acestea să facă faţă la 
manipularea dură din timpul transportului, 
tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la 
soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în

Pg. 144:
Transport si montare:
Furnizorul va asigura transportul 
panourilor de informare până la locaţia 
de livrare şi montarea acestora în zonele 
corespunzătoare (cele supravegheate 
video).

Panourile de informare vor fi ambalate 
astfel incat sa faca faţă la manipularea 
dură din timpul transportului, tranzitului

Nu este cazul Cerinţa indeplinita



--------------------------------------------------------— r
Jcpozitării în aer liber, în aşa fel încât 
„a ajungă în bună stare la destinaţia 
finală.

Montarea, se va face etapizat in funcţie 
de finalizarea locaţiilor aferente 
sistemului de supraveghere video.

)

4. Recepţia:
Recepţia cantitativă şi calitativă se face în termen 
de 5 zile de la notificarea prestatorului privind 
livrarea şi montarea panourilor de informare. După 
verificarea configuraţiei şi a cantităţilor, comisia de 
recepţie va încheia un proces verbal de recepţie 
conform cerinţelor din contract.
Dacă în cadrul recepţiei se constată că nu a fost 
livrată întreaga cantitate, că produsele nu respectă 
în totalitate specificaţiile tehnice din Caietul de 
Sarcini, atunci prestatorul va fi obligat să 
remedieze neconformităţile în decurs de 3 zile de la 
constatarea lor. Neconformităţile vor fi consemnate 
într-o notă de constatare.
în cazul în care neconformităţile nu sunt remediate 
în termenul stabilit, autoritatea contractantă îşi 
rezervă dreptul de a rezilia contractul şi de a 
solicita plata de daune-interese.

Pg, 145:
Recepţia:
Recepţia cantitativă şi calitativă se face 
în termen de 5 zile de la notificarea 
privind livrarea, respectiv montarea 
panourilor de informare. După 
verificarea cantitativa si calitativa, 
comisia de recepţie va încheia un proces 
verbal de recepţie conform cerinţelor 
din contract.

Dacă în cadrul recepţiei se constată că 
nu a fost livrată întreaga cantitate, că 
produsele nu respectă în totalitate 
specificaţiile tehnice din Caietul de 
Sarcini, atunci prestatorul va fi obligat 
să remedieze neconformităţile în decurs 
de 3 zile de la constatarea lor. 
Neconformităţile vor fi consemnate 
într-o notă de constatare, 
în cazul în care neconformităţile nu sunt 
remediate în termenul stabilit, 
autoritatea contractantă îşi rezervă 
dreptul de a rezilia contractul şi de a 
solicita plata de daune-interese.

Nu este cazul Cerinţa indeplinita

5. Garanţia:
Garanţia panourilor de informare livrate cade în 
răspunderea prestatorului pe toată perioada de 
garanţie, care va fi de minim 12 luni. Perioada de 
garanţie curge de la data la care s-a efectuează 
recepţia. în perioada de garanţie, orice defecţiune 
de fabricaţie a panourilor sau datorată personalului 
care le montează va fi înlăturată gratuit de către 
prestator, prin înlocuire, fără costuri suplimentare, 
în cel mult 72 ore de la data la care a fost înştiinţat 
în scris de către cumpărător. Garanţia panourilor

Pg. 145 
Garanţia:
Garanţia panourilor de informare livrate 
va fi del2 luni. Perioada de garanţie 
curge de la data la care s-a efectuează 
recepţia. în perioada de garanţie, orice 
defecţiune de fabricaţie a panourilor sau 
datorată personalului care le montează 
va fi Măturată gratuit de către prestator, 
prin înlocuire, fără costuri suplimentare, 

1 în cel mult 72 ore de la data la care a

Nu este cazul Cerinţa indeplinita



de informare înlocuite se extinde cu perioada ! 
scursă de la data înştiinţării prestatorului şi până la 
data când panourile de informare au revenit, în 
stare de bună funcţionare, în posesia beneficiarului. 
Garanţia nu acoperă situaţiile de deteriorare a 
panourilor prin acte de vandalism, sau utilizare 
improprie.

st înştiinţat în scris de către achizitor, 
garanţia panourilor de informare 
înlocuite se extinde cu perioada scursă 
de la data înştiinţării prestatorului şi 
până la data când panourile de 
informare au revenit, în stare de bună 
funcţionare, în posesia beneficiarului. 
Garanţia nu acoperă situaţiile de 
deteriorare a panourilor prin acte de 
vandalism, sau utilizare improprie.

)

1  _
OFERTA CONFORMA/NECONFORMA OFERTA CONFORMA

'an Duzuugi

Comisia de analiză
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Membru -  Irina-Valentina Vas e 

Membru -  Cristina Şerban 

S.C. INTERNET ŞI TEHNOL< IE S3 S.R.L 

împuternicit - Grosu Cristinela



Anexa nr. 3 la PV nr........
-  Evaluare ofertă financiară

Conform formularului de oferta, oferta financiare a societăţi Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. are o valoare totală de 252.540,00 lei exclusive TVA, din care TVA 
în valoare de 47.982,60 lei. în urma analizei, Comisia constată că oferta financiare a societăţi Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. se încadrează în valoare estimate de 
achiziţie a Autorităţii contractante, astfel:

Denumire
produs

UM Cantitate Preţ unitar 
fără TVA

TVA/BUCl Preţ unitar 
cu TVA ,

Preţ total fără 
TVA

TVA Valoare totală cu 
TVA

Valoare etimată 
Autoritate Contractantă 
cf. notă estimativă nr. 
712429/15.11.2019

Panouri de 
informare

buc 1098 250,00 lei 47,50 lei 297,50 lei 274.500,00 lei 52.155,00 lei 326.655,00 lei

Ofertă Internet şi 
Tehnologie S3 S.R.L.

Panouri de 
informare

buc 1098 230,00 lei 43,70 lei 273,70 lei 252.540,00 lei 47.982,60 lei 300.522,60 lei

Date fiind cele prezentate, comisia declară oferta financiară a societăţi Internet şi Tehnologie S3 S.R.L.ca fiind adminisibilă.

Comisia de analiză

Preşedinte -  Pompiliu Ioan Wan Buzdug:

Secretar -  Elena Văleanu 

Membru -  Constanţa Ui 

Membru -  Irina-Valentina Vasill 

Membru -  Cristina Şerban //A 

S.C. INTERNET ŞI TEHNOLqfclE S3 S.R.L.: 

împuternicit - Grosu Cristinela
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NOTA JUSTIFICATIVA NR. 727128 / 26.11.2019 
privind încadrarea în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 a procedurii de 

către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. a contractului de furnizarea de panouri de 
informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin 
proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în

Sectorul 3»”

£1 conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 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 similar 
celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult 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 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, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice 
controlate.”

Având în vedere procesul verbal de analiză nr. 725042/25.11.2019 al comisiei de 
analiză a ofertei societăţii Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. pentru achiziţia de panouri de 
informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin 
proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 
3»”, proces verbal aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, se 
constată următoarele:

■ în temeiul împuternicirii acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus înfiinţarea 
societăţii Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 355/25.09.2017 privind 
înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca scop principal 

______prestarea de servicii în Tehnologia Informaţiilor. Consiliul Local al Sectorului 3 al
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopullndeplînirii atribuţiilor legale. Datele pat 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.
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Municipiului Bucureşti a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti, prin consiliul Local Sector 3 al Municipiului Bucureşti, şi Societatea SD3 - 
Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea înfiinţării Societăţii INTERNET ŞI 
TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în acelaşi timp, prin HCLS nr. 355/25.09.2017, a fost 
aprobat şi capitalul social al S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L., Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti având o cotă de participare de 99%, astfel Sectorul 3 având 
calitatea de acţionar majoritar.

Având în vedere cel expuse, se face dovada îndeplinirii condiţiei stipulate la art. 31, 
lit. c) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.

■ în ceea ce piveşte condiţia prevăzută la art. 31, l i t  a) din Legea 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti are o cotă de participare Ia capitalul social al S.C. Internet şi 
Tehnologie S3 S.R.L. de 99% şi, implicit, face parte din Adunarea Generală a 
Asociaţiilor. Potrivit art. 12 din actul constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S3 
S.R.L. Adunarea Generală a Asociaţiilor reprezintă „organul de conducere al societăţii 
şi ia decizii atât în privinţa activităţilor societăţii, cât şi referitor la politicile sale 
economice şi comerciale” şi are următoarele atribuţii principale:
-  hotărăşte modificare Actului Constitutiv;
-  hotărăşte schimbarea obiectului de activitate al Societăţii;
-  hotărăşte majorarea sau diminuarea capitalului social;
-  hotărăşte asupra însuşirii rezultatelor anuale;
-  hotărăşte asupra fuzionării, divizării sau dizolvării Societăţii;
-  numeşte, revoacă şi descarcă de gestiune Administratorii şi acordă putere de 

reprezentare oricărui reprezentant;
-  examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după 

analizarea raportului Consiliului de Administraţie;
-  aprobă programul de activitate (planul de afaceri) şi bugetul Societăţii (inclusiv 

investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte 
politica de preţuri (remuneraţia pentru activităţile Societăţii);

-  numeşte cenzorii Societăţii, le stabileşte remuneraţia, îi descarcă de gestiune şi îi 
revoacă;

-  ia hotărâri cu privire la crearea şi desfiinţarea filialelor, reprezentanţelor, agenţiilor, 
punctelor de lucru şi a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au 
fost stabilite prin bugetul Societăţii;
hotărăşte crearea de societăţi mixte cu terţe persoane fizice sau juridice, dacă astfel 
de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societăţii;

-  ia hotărâri în ceea ce priveşte împrumuturile bancare şi acordarea de garanţii;
- hotărăşte asupra investiţiilor majore ale societăţii, care depăşesc 100.000 euro 

inclusiv TVA pentru fiecare investiţie sau pentru toate investiţiile în cursul unui an, 
dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute în prealabil în buget;

-  hotărască asupra încheierii de acte juridice care depăşesc 100.000 euro inclusiv 
TVA;
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-  hotărăşte cu privire ia acţionarea în justiţie a administratorilor şi/sau a cenzorilor 
pentru pagube pricinuite societăţii;

-  hotărăşte în orice altă problemă de importanţă privind activitatea Societăţii.

■ Din art. 3 al HCLS3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilenţului contabil, a 
contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie 
pe anul 2018 şi a programului de activitate pe anul 2019 ale societăţii Internet şi 
Tehnologie S3 S.R.L., reiese faptul că, pentru anul 2019, mai mult din 80% din 
activităţile societăţii sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredinţate de 
Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2018, mai mult de 
80% din activităţile societăţii au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor încredinţate de către Sectorul 3. Astfel, condiţia prevăzută la art. 31, lit. b) 
din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, este îndeplinită.

Date fiind cele prezentate, procedura de analiză pentru atribuirea către S.C. Internet şi 
Tehnologie S3 S.R.L. a contractului de furnizarea de panouri de informare pentru 
semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin proiectul „Extinderea 
proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»” se încadrează în 
prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3, 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, Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor 
cu Comunitatea a emis prezenta notă justificativă, pe care o supune aprobării Primarului 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I3

întocmit, 
Expert, Mihai Boţea
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tavQXCL W-
CONTRACT DE FURNIZARE

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 Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1/2018 privind 

modul de interpretare a aplicării prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind 
achiziţiile 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, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 
modificările şi completările ulterioare;

-  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;

-  Alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

Ţinând cont de:
- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziţii publice a Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti a procedurii de achiziţie având ca obiect „achiziţia de panouri de 
informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin 
proiectul Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
Sectorul 3»”;

între
A. SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Municipiul Bucureşti,
Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, reprezentat prin PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIŢĂ, în calitate de achizitor, pe de o parte

Şi

B............................................................. cu sediul în .........................................................  nr.
............... , sector......., cod poştal........................, înregistrată la Registrul comerţului de pe
lângă .............................  cu nr. ........................... cod unic de înregistrare .......................,
având cont nr. ........................ . deschis la Trezoreria ............... , reprezentată
...........................având funcţia d e ..........................., în calitate de furnizor, pe de altă parte.

s-a încheiat prezentul Contract de furnizare.

2. Definiţii
2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

Avizat
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea



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.
h. 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 legătura cu orice problema intervenita in derularea acordului 
cadru;
j. costul achiziţiei - totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu 
contractul,
o. materialele - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte 
din lucrările permanente
k. 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, fiice extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
l. zl - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. In 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.

Avizat
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea 
Şef Serviciu, 
lloan  Wan ţpzduga

Avizat
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Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu,

Georgeta Vişan
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Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1. Obiectul contractului constă în furnizare de panouri de informare pentru semnalizarea 
camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin proiectul „Extinderea proiectului 
«Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3», inclusiv transportul la locaţie 
şi montajul acestora, conform anexelor la prezentul contract şi în condiţiile precizate în 
caietul de sarcini.
4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească 
preţul convenit în prezentul contract.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor
este d e ................................ Iei fără TVA, respectiv................................. lei cu TVA.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părţi, respectiv........
şi până Ia îndeplinirea tuturor obligaţiilor, dar nu mai târziu de 31.12.2019, cu posibilitatea prelungim 
pentru o perioada de maxim 4 luni, in funcţie de alocările bugetare existente.
6.2. Furnizarea se va realiza etapizat, pe baza notelor de comandă parţiale ale achizitorului, 
prin direcţia de specialitate, în termen de maxim 30 zile calendaristice de la emiterea fiecărei 
note de comandă parţială, 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:

i. Anexa 1 - Caietul de sarcini;
ii. Anexa 2 -  Propunerea tehnică;

iii. Anexa 3 - Propunerea financiară;
iv. garanţia de bună execuţie (document ce va fi constituit de către furnizor după 

semnarea contractului de către ambele părţi);
v. Proces-verbal de negociere al Comisiei de atribuire;

vi. H.C.L.S 3 nr. ...............  din ................  privind atribuirea către
...........................................  a contractului având ca obiect furnizare de panouri de
informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video ce se vor monta prin 
proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
Sectorul 3»;

vii. orice acte adiţionale la contract, dacă părţile contractante vor consimţi să semneze 
astfel de documente.

7.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele 
convenite de Părţi prin prezentul Contract.
7.3. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

Avizat
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea 
Şef Serviciu,



8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze achizitorului produsele definite în anexele Ia prezentul
contract la destinaţia precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate.
8.2. (1) Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.
(2) Pe toata durata contractului, furnizorul îşi asumă obligaţia de a îndeplini condiţiile 
prevăzute de art. 31 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
8.3. Prestatorul se obligă să menţină preţul produselor pe toată perioada de derulare a 
contractului.
8.4. 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.
8.5. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de 30 zile de la emiterea fiecărei 
note de comandă parţială de către achizitor, cu drept de livrare în avans. Produsele vor fi 
furnizate pe cheltuiala furnizorului.
8.6. Prestatorul se obligă să deţină atât personal de specialitate, cât şi personal necesar pentru 
îndeplinirea obiectului contractului.
8.7. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în 
conformitate cu graficul de îndeplinire a cerinţelor contractului. Totodată, este răspunzător 
atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea 
personalului folosit pe toată durata contractului.
8.8. 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 înregistrate 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 întocmit de către 
achizitor.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul prevăzut la art.5.1. din prezentul 
contract, către S.C....... ......................  în contul ................................ deschis la Trezoreria

9.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data 
notificării privind efectuarea acestora.
9.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maxim 30 de zile de 
la înregistrării facturilor furnizorului la Direcţia Economică, pe baza proceselor-verbale de 
recepţie a produselor.
9.5. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului întreaga documentaţie 
necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.
(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor 
informaţii transmise prestatorului.
9.6. Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a 
Contractului, cu notificarea prealabilă a furnizorului, din motive excepţionale legate de 
interesul naţional sau local, după caz.
9.7. Achizitorul are dreptul să sancţioneze furnizorul, pentru neîndeplinirea obligaţiilor

Sectorului
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contractuale asumate manifestate prin furnizarea unor produse inferioare, calitativ şi 
cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele 
tehnice în vigoare.
9.8. (1) Achizitorul va recepţiona serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de 
către reprezentanţii achizitorului a unui proces verbal de recepţie.
(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla şi supraveghea modul de respectare şi 
îndeplinire a obligaţiilor contractuale, calitatea şi eficienţa activităţilor pe tot parcursul 
desfăşurării contractului, întocmind note de constatare pe care le transmite funizorului.
9.9. Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul 
furnizorului pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune 
condiţii a acestuia.

lO.Modalităţi de plată
10.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul contractului către furnizor în termen de maxim 
30 de zile de la data înregistrării tacturilor depuse de acesta la Direcţia Economică din cadrul 
Sectorului 3, în baza procesului verbal de recepţie acceptat de ambele părţi.
10.2. Plăţile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituţiilor publice şi 
în acord cu graficul de plăţi.
10.3. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor. Imediat după ce 
achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua furnizarea, în cel mai scurt timp 
posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligaţiilor de către achizitor.
10.4. Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 10.1, după verificarea şi 
acceptarea proceselor verbale de recepţie de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte 
din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea produselor 
care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

11. Sancţiuni pentru nelndeplinirea culpabilă a 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 legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 
băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-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, prmtr-o notificare scrisă adresată 
fumizorulului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca
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aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
furnizor. In 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 buuă - 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 d e ................................ lei, în termen de 5
zile de Ia semnarea prezentului contract de ambele părţi. Perioada de valabilitate a garanţiei 
va fi egală cu durata contractului la care se adaugă perioada de garanţie (12 luni).
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 sumei 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. în 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 la 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.
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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 atât cantitativă cât şi calitativă şi se va efectua de către reprezentanţii 
desemnaţi ai achizitorului, astfel:

-  după încheierea operaţiunii de livrare, achizitorul are obligaţia de a efectua recepţia 
acestora în termen de 5 zile.

-  Procesul Verbal de recepţie va fi semnat de reprezentanţii desemnaţi de către 
achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepţie certifică faptul 
că furnizorul a livrat produsele în concordanţă cu caietului de sarcini.

13.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor 
face la destinaţia finală a produselor.
Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficienţelor calitative constatate se va efectua 
în momentul livrării, în acest sens, întocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de 
reprezentanţii achizitorului şi ai furnizorului, în două 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. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1. Furnizorul are obligaţia de a livra la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând 
datele de livrare.
14.2. (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, locul de încărcare, ora încărcării, locul de 
descărcare, ora descărcării şi auto cu care au fost transportate, cât şi datele despre denumirea 
materialelor furnizate în special temperatura acestora înregistrată la plecarea din staţie.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produselor.
14.3. 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.
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14.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite 
prevederile clauzelor de recepţie a produselor.
14.5. Produsele trebuie să respecte condiţiile de calitate ale produselor şi specificaţiile tehnice 
prezentate
14.6. Transportul produselor la destinaţia indicată de achizitor se asigură de către furnizor si 
intră în costul de furnizare.

15. Asigurări
15.1. 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.

16. Perioada de garanţie
16.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, 
nefolosite si insotite de documentele de certificare a calitatii si de garanţie emise de 
producător.
16.2. 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.
16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau 
reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
16.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în 
termen de 72 de ore 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.
16.5. 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.

17. Ajustarea preţului contractului
17.1. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

18. Conflictul de interese
18.1. 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.
18.2. (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 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 conform art. 18.2. alin. (1)
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asupra situaţiei apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligaţia 
notificării formale a furnizorului.

19. Amendamente
19.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, 
de comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiţionale.
19.2 Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislaţiei 
achiziţiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de 
către achizitor, prin act adiţional semnat de către părţile contractante.
19.3 Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în 
principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte 
adiţionale care să alinieze obligaţiile ofertate la prevederile legale.
19.4 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.

20. încetarea contractului
20.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii:
i. la expirarea duratei stabilite prin Contract;
ii. prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului 
contract şi legislaţiei aplicabile;
iii. prin acordul scris al părţilor;
iv. în cazul în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 30 de zile;
v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condiţiile stipulate în prezentul Contract.
20.2 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.
20.3 în situaţia rezilierii totale/ parţiale din cauza neexecutării/ executării parţiale de către 
prestator a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese hi cuantum 
egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
20.4 în situaţia în care executarea parţială a obligaţiilor contractuale face imposibilă 
realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepţionată o parte din 
contract conform dispoziţiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune - interese în 
cuantum egal cu întreaga valoare a obligaţiilor contractuale stabilite prin contract
20.5 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 respective, 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.
20.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente 
între părţile contractante.
20.7 Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului 
contract.
20.8 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 acestuia şi care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului 
respectiv ar fi contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puţin 5 
zile înainte de momentul denunţării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data

Avizat
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea 

Relaţiilor cu Comunitatea 
ŞefServiciu,

Direcţia E 
Director 
Octavia

Av

c

Avizat
Direcţia Juridică

Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu,

Georgeta Vişan



denunţării unilaterale a contractului.

21. Rezilierea contractului
21.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă 
dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata 
de daune-interese.
21.2 Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 
15 zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul 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:

i. Furnizorul nu furnizează produse de calitate şi în conformitate cu caietul 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; 

ii. în cazul în care împotriva Furnizorului s-a declanşat procedura dizolvării sau cea a 
reorganizării judiciare sau a falimentului;

21.3 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.

22. Cesiunea
22.1 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 persoană 
juridică care are autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, îndeplinind 
condiţiile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

23. Forţa majoră
23.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forja 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.
23.2. Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
23.3. 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.
23.4. 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.
23.5. 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.

24. Soluţionarea litigiilor
24.1. 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 
legătura cu îndeplinirea contractului.
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24.2. Dacă, 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.

25. Dispoziţii finale
25.1. în cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele 
rămase valabile vor continua să-şi producă efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza sau 
partea anulată va conţine o obligaţie esenţială pentru validitatea şi/sau executarea 
contractului.
25.2. în cazul fuziunii/ divizării sau schimbării formei juridice a uneia dintre părţi aceasta are 
obligaţia de a aduce la cunoştinţa celeilalte părţi modificările survenite în actele constitutive 
ale societăţii în timp util, în vederea stabilirii de comun acord a succesorului legal al acestei 
părţi contractante.
25.3. Fuziunea/divizarea sau schimbarea formei juridice a uneia dintre părţi nu afectează 
executarea contractului, obligaţiile părţii fiind în totalitate şi în indivizibilitate preluate de 
unul dintre succesorii/succesorul acesteia.
25.4. Prevederile contractuale referitoare la acelaşi aspect, dar tratate în cuprinsul unor 
articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor 
respectivelor articole.

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
28.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.
28.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării.
28.3. în accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă 
a prezentului Contract.
28.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data 
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
28.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după 
cea în care a fost expediată.
28.6. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt 
confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
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29. Legea aplicabila contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

30. Părţile desemnează următorii reprezentanţi pentru urm ărirea derulării 
contractului:

-  din partea fiimizorului, S.C......... ................
-  din partea achizitorului, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti: Pompiliu Ioan Wan 

Buzduga, şef serviciu, Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea.

Părţile au înţeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, ca te unul pentru fiecare 
parte.

Achizitor Furnizor
Sectorul 3 Al Municipiului Bucureşti S.C......................... ........
Reprezentant legal:
Robert Sorin Negoiţă, Primar

Avizat Avizat
Direcţia Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă ................................
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu
Comunitatea
Şef Serviciu,
Pompiliu Ioan Wan Buzduga 

Direcţia Juridică
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
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Către,
Cabinet Primar

Ref. la: proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. Internet şi 
a contractului de furnizarea de panouri de informare pentru semnali! 
supraveghere video ce se vor monta prin proiectul „Extinderea proie 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 727216/26.11.2019 al 
Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, şi proiectul de 
hotărâre privind atribuirea către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. a contractului de 
furnizarea de panouri de informare pentru semnalizarea camerelor de supraveghere video ce 
se vor monta prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în Sectorul 3»”, în conformitate cu prevederile 31 din Legea 98/2016 privind 
achiziţiile publice.
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