MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT
Punct suplimentar
pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
din 30.03.2020

HOTĂRÂRE
p riv in d a trib u ire a c ă tre societatea S m a rt C ity In v e st S3 S R L a c o n tra c tu lu i
a v ân d ca obiect „ S ervicii de prom ovare in stitu ţio n a lă ”
C onsiliul L o cal al S e c to ru lu i 3 al M u n icip iu lu i B u cu reşti,
ales în condiţiile stabilite de L egea nr. 115/2015 p en tru alegerea autorităţilor
adm inistraţiei pu b lice locale, p e n tru m odificarea L eg ii adm inistraţiei publice locale
nr. 215/2001, precu m ş i p en tru m odificarea ş i com pletarea
L eg ii nr. 393/2004p riv in d S tatutul aleşilor locali,
în tr u n it în şed in ţă o rd in a ră , azi 30.03.2020,
A v ân d în vedere:
Referat de aprobare nr. 3 1 7 5 9 7 /0 7 2 7 .0 3 .2 0 2 0 a Prim arului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 316508/26.03.2020 al D irecţiei Com unicare - Serviciul
Prom ovare In stituţională;
- Procesul verbal nr. 316906/26.03.2020 al Comisiei de analiză;
- N ota nr. 310160/19.03.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziţii publice
a Sectorului 3 a procedurii de achiziţie având ca obiect „ Servicii de prom ovare
instituţională ” aprobată de către Prim arul Sectorului 3;
- A dresa nr. 317144/26.03.2020 a D irecţiei Comunicare - Serviciului Prom ovare
Instituţională;
In c o n fo rm itate cu p rev ed erile:
- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu m odificările şi completările
ulterioare;
- Art. 12 pct. 12.1 lit. m ) şi art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f ) din A ctul Constitutiv al societăţii
Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin H CLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu m odificările şi
completările ulterioare;
- Instrucţiunii nr. 1/2018 a A genţiei N aţionale pentru A chiziţii Publice privind m odul 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 M unicipiului Bucureşti la încheierea
contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de
servicii de către Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti;
- HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3
al M unicipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în tem eiul
prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu m odificările
ulterioare;
L u â n d în c o n sid erare:
- Avizul Comisie de specialitate studii, prognoze econom ico-sociale, buget, finanţe.
- A vizul Comisiei de adm inistraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi
respectarea drepturilor cetăţenilor;

în tem eiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din O U G nr. 57/2019
privind Codul A dm inistrativ, cu m odificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
A r t l . Se aprobă preţurile şi tarifele rezultate în urm a Procesului-verbal de analiză şi
atribuire, întocm it de C om isia de analiză a ofertei finale depuse de către Smart C ity Invest S3
SRL, prevăzut în A nexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
A rt.2 . Se aprobă N ota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la
art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzută în A nexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
A rt.3 . Se aprobă, în condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, cu m odificările şi com pletările ulterioare, atribuirea către societatea Smart
C ity Invest S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al M unicipiului B ucureşti, a
contractului de furnizare având ca obiect „ Servicii de de prom ovare institu ţio n a lă ”, în valoare
totală de 5,000,000.00 lei inclusiv TV A şi încheierea contractului prevăzut în A nexa nr. 3 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
A rt.4. Se îm puterniceşte preşedintele C onsiliului de A dm inistraţie al societăţii Smart
City Invest S3 SRL să încheie acte juridice în num ele şi în contul societăţii, prin care să
fum izeze/achiziţioneze bunurile/m aterialele şi, după caz, serviciile pentru ducerea la îndeplinire
a contractului având ca obiect S e r v ic ii de de prom ovare in stitu ţio n a lă ’, în lim ita valorilor
asum ate în oferta financiară generală şi detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societăţii.
A rt.5. Se îm puterniceşte Prim arul Sectorului 3 să sem neze contractul, iar D irecţia
Com unicare - Serviciului Prom ovare Instituţională, să gestioneze derularea, m onitorizarea şi
im plem entarea contractului.
A rt.6. Prim arul Sectorului 3, prin D irecţia C om unicare - Serviciul Prom ovare
Instituţională şi societatea Sm art C ity Invest S3 SRL, v o r lua m ăsurile de ducere la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Smart City Invest $3 SRL a
contractului având ca obiect „Servicii de promovare instituţionala"

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale 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, precum şi ale 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,
societatea Smart City Invest S3 SRL, care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al
Municipiului Bucureşti, a înaintat anunţul de intenţie nr. 0876/19.03.2020 înregistrat cu nr.
313217/23.03.2020, prin care şi-a exprimat intenţia pentru participarea la procedura de
evaluare şi atribuire a contractului având ca obiect ,,Servicii de promovare instituţională".
în urma analizei şi evaluării ofertei depuse de către societatea Smart City Invest S3
SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoarea de 4.201.680,67
lei fără TVA, respectiv cu o valoare de 5.000.000,00 inclusiv TVA.
Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr.
316508/26.03.2020, al Direcţiei Com unicare-Serviciul Promovare Instituţională, am iniţiat
prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 fn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3,
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N r. 316508/26.03.2020

R A PO R T DE SPEC IA LITA TE
la proiectul de h o tă râ re privind a trib u irea către SM ART C ITY IN V EST S3 SRL a
contractului având ca obiect ” Servicii de prom ovare instituţională”
A vând în vedere faptul că:
P rim ăria Sectorului 3 a încheiat în d ata de 27.09.2019 un co n tract de p restări
servicii de prom ovare prin care au fost promovate în spaţiul public mesajele a două
campanii denumite D onaţii pentru comunitate (având sloganul “Căutăm eroii dintre
n oi”) şi Prim ăria non-stop (având slo g a n u l"Tehnologia învinge birocraţia”) precum
noul brand al Sectorului 3 “Sectorul 3. Cei mai buni” prin diferite modalităţi de promovare
outdoor BTL şi ATL.
Potrivit studiului de impact realizat telefonic în lima martie 2020 pe un eşantion
reprezentativ d.p.d.v sociologic de 1702 persoane neintituţionalizate cu reşedinţa în Sectorul
3 al Municipiului Bucureşti, având o marjă de eroare de maximum 2,4%, 52% dintre
chestionaţi declară că au auzit de Campania “Căutăm eroii dintre noi” pentru donarea unor
terenuri acolo unde primăria se obligă să amenajaze parc sau loc de joacă, ceea ce arată
gradul ridicat de notorietate al campaniei. De asemenea, 56% dintre chestionaţi declară că
această campanie are o utilitate destul de bună (36%) şi foarte bună(19%). De asemenea,
46% dintre aceştia declară că această campanie contribuie la mărirea suprafeţelor verzi din
Sectorul 3 şi doar 34% consideră că aceasta contribuie puţin şi foarte puţin. Potrivit aceluiaşi
studiu de impact, 58% dintre intervievaţi spun că au auzit de campania “Tehnologia învinge
birocraţia” şi 81% dintre ei declară că aceasta a avut o utilitate socială destul de bună (34%)
şi foarte bună(47%). în ceea ce priveşte măsura în care campania contribuie la îmbunătăţirea
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile
prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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calităţii serviciilor oferite de primărie, 68% declară că această contribuţie este destul de
multă (26%) şi foarte multă (42%), în vreme ce doar 15% consideră că această campanie
contribuie puţin la creşterea calităţii serviciilor.
Astfel, putem concluziona că demersurile şi cheltuielile întreprinse până în prezent în
cadrul contractului de promovare încheiat în data de 27.09.2019 au fost perfect justificate şi
au arătat concret o îmbunătăţire a percepţiei locuitorilor Municipiului Bucureşti despre
serviciile publice oferite în Sectorul 3, o creştere semnificativă a notorietăţii serviciilor
online în contextul pandemiei de SARS-CoV-2, o creştere semnificativă a încrederii în
capacitatea Sectorului 3 de a potenţa solidaritatea locală dar şi o creştere semnificativă a
încrederii în faptul că autoritatea publică locală poate contribui decisiv la îmbunătăţirea
standardului de viaţă în colaborare cu membrii comunităţii. Din toate aceste motive este
nevoie im alt contract de promovare instituţională necesar iniţierii unor noi campanii de
promovare care să contribuie la notorietatea noilor obiective de investiţii ce vor fi finalizate
în acest an, dar şi pentru popularizarea în continuare a serviciilor online oferite de primărie
în contextul generat de pandemia de SARS-CoV-2. De asemenea, în anul 2020, prin acelaşi
contract se intenţionează iniţierea altor campanii de promovare a activităţilor desfăşurate de
Primăria Sectorului 3, respectiv promovarea şi informarea cetăţenilor referitor la sistemul
integrat inteligent, oniine, de gestionare a parcărilor, ce va fi implementat în partea a doua a
acestui an. în sensul consolidării identităţii de brand a Sectorului 3, considerăm necesar ca o
componentă a acestui nou contract să cuprindă şi servicii diverse de promovare şi publicitate
dedicate acestui demers, fapt ce va genera o creştere constantă a încrederii serviciile publice
oferite cetăţenilor Sectorului 3.
în conform itate cu prevederile:
- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare, ’’p rezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei personae
juridice de drept p riva t sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cum ulativ
următoarele condiţii:
a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control
sim ilar celui pe care îl exercită asupra propriilor departam ente sau servicii;
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b) M ai m ult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în
vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea
contractantă care o controlează sau de către alte persoane jurid ice controlate de
respectiva autoritate contractantă;
c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei ju rid ice controlate, cu
excepţia form elor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau
dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în
conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determ inantă asupra
persoanei juridice controlate.
Instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul
de interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice.
- HCL S3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice
având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea
contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de
servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr.
530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al
Municipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul
prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Luând în considerare:
prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si
completările ulterioare
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,
adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice înregistrata cu
nr.5674/CP/16.05.2017
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind
atribuirea către intreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului
Bucureşti, a contractelor având ca obiect execuţia de lucrări şi/sau furnizarea de produse.
HCLS3 nr.268 din 16.05.2019 privind aprobarea bilanţului, contului de profit si pierderi,
raportului de activitate şi al programului de activitate pe anul 2019 ale societăţii Smart City
Invest S3 SRL.
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 268/16.05.2019, privind aprobarea programului de
activitate pe anul 2019 al societarii Smart City Invest S3 SRL
Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare
a intreprinderilor publice având ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului
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Bucureşti la încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse
sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti;
Anunţul de intenţie nr. 0876/19.03.2020 privind prestarea serviciilor, depus de Societatea
Smart City Invest S3 SRL., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti
înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr 313217/23.03.2020;
Referatul nr. 310196/19.03.2020 emis de către Serviciul Promovare Instituţională, privind
iniţierea procedurii, modelul de contract, caietul de sarcini si instrucţiunile pentru ofertare,
aprobat de către Primarul Sectorului 3, în vederea atribuirii către întreprinderile publice având
ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a contractelor având ca obiect ”
Servicii de prom ovare instituţională
Dispoziţia de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 1232/24.03.2020;
Strategia Anuală de Achiziţii Publice înregistrată cu nr 311587 / 20.03.2020 a contractului şi a
modalităţii de atribuire poziţia 11 din anexa
Oferta depusă de societatea Smart City Invest S3 SRL înregistrată cu nr. 316478/26.03.2020.
Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 316660/26.03.2020
Proces-verbal final de analiză a ofertei nr. 316906/26.03.2020
-

Notă justificativă nr. 316539/26.03.2020 privind încadrarea în prevederile legale
precizate la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, cât şi de prevederile art . 10 si art. 11 din
Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin
Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 530/15.11.2018,
care stipulează:
’’A rt. 10. Procesul-verbal de negociere şi propunerea de atribuire a contractului
(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a
Procesului-verbal de negociere şi a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/preţurile
unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei fin a le a întreprinderii
publice, proces-verbal în care se va menţiona şi încadrarea în prevederile legale precizate la
art. 31 din Legea nr. 98/2016.
(2) Procesul-verbal de analiză şi anexele aferente acestuia vor f i sem nate de toţi
membrii com isiei şi de către reprezentantul îm puternicit al întreprinderii publice, şi var f i
supus spre aprobare Prim arului Sectorului 3.
A
(3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), com partim entul care gestionează
contractul va întocm i o N otă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la
art. 31 din Legea nr. 98/2016.
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(4)
D upă aprobare, Procesul-verbal de negociere şi anexele acestuia; va f i transmis
com partim entului care gestionează contractul în vederea întocm irii actelor prem ergătoare
iniţierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.
A r t 11. A tribuirea şi încheierea contractului
(1) Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către
C onsiliul Local al Sectorului 3, p rin adoptarea unei hotărâri p rin care aprobă:
a) p reţw i/tip de activitate în lei jă ră TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de
negociere, anexă în copie la hotărâre;
b) N ota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din
Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;
c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ",
supunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre
privind atribuirea către SMART CITY INVEST S3 SRL a contractului având ca obiect
”Servicii de prom ovare intituţională ":
- Aprobarea preţurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal final de analiză a
ofertei nr. 316906/26.03.2020 aferent proiectului având ca obiect ” Servicii
prom ovare instituţională",
aprobarea notei justificative privind încadrarea în prevederile legale precizate la art.
31 din Legea nr. 98/2016,
aprobarea încheierii contractului având ca obiect "Servicii de prom ovare
instituţională" cu SMART CITY INVEST S3 SRL
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Nr. 316906/26.03.2020
APROBAT,
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIŢĂ

PROCES-VERBAL FINAL DE
ANALIZĂ A OFERTEI

încheiat astăzi 26.03.2020, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea evaluării şi analizării ofertei
depuse de societatea Smart City Invest S3 SRL, în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect "
Servicii de promovare instituţionala
Nr. Invitaţia de participare: 315479/ 25.03.2020.
Valoarea estimata totala 4,201,680.67 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 798,319.33 lei,
valoare inclusiv TVA 5,000,000.00 lei, (conform Referat nr. 310196/19.03.2020 emis de către
Serviciul Promovare Instituţională, privind demararea procedurii, aprobat de către Primarul
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti).
Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările si completările ulterioare.
Comisia de analiză numită prin Dispoziţia de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 1232/24.03.2020
compusă din:
Preşedinte - Cotigă Bogdan Constantin - Direcţia Comunicare
Secretar — David Alexandru - Direcţia Comunicare
Membru - Gavrilă Dana-Cam elia- Direcţia Economică
Membru -Em ilia Carabulea - Direcţia Investiţii şi Achiziţii
Membru - Iftimie Irina - Direcţia Juridică
Membru Supleant - llie Constanţa - Direcţia Investiţii şi Achiziţii
Membru Supleant - Robert Gălăţanu - Direcţia Juridică
a procedat astăzi, 26.03.2020 ora 12.00 la sediul achizitorului, la analiza ofertei depuse.
Preşedintele comisiei de analiză informează ca:
Având in vedere:
prevederile art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările
ulterioare
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.
adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice înregistrata cu
nr.5674/CP/16.05.2017
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind acordul de principiu privind atribuirea către
întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a contractelor având
ca obiect execuţia de lucrări şi/sau furnizarea de produse.
HCLS3 nr.268 din 16.05.2019 privind aprobarea bilanţului, contului de profit si pierderi, raportului de
activitate şi al programului de activitate pe anul 2019 ale societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 S R L şi
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 268/16.05.2019 privind aprobarea programului de activitate pe
anul 2019 al societăţii Investiţii Spaţii Verzi S3 S.R.L. (Smart City Invest S3 SRL).
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Hotărârea Consiliului Local Sector 3 268/16.05.2019, privind aprobarea programului de activitate pe
anul 2019 al societăţii Smart City Invest S3 SRL
Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 nr 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a intreprinderilor
publice având ca autoritate publica tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea contractelor
având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al
Municipiului Bucureşti;
Anunţul de intenţie nr. 0876/19.03.2020 privind prestarea serviciilor, depus de Societatea Smart
City Invest S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti înregistrat la
Primăria Sectorului 3 cu nr 313217/23.03.2020;
Modelul de contract, caietul de sarcini si instrucţiunile pentru ofertare, aprobate de către Primarul
Sectorului 3, în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3
al Municipiului Bucureşti, a contractelor având ca obiect " S e rv icii de prom ovare institu ţio n a lă
Referatul nr. 313036/23.03.2020 emis de către Serviciul Promovare Instituţională, privind iniţierea
procedurii, aprobat de către Primarul sectorului 3 al Municipiului Bucureşti;
Dispoziţia de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 1232 /24.03.2020;
Strategia Anuală de Achiziţii Publice înregistrată cu nr. 31 15 87/20.03.2020 a contractului şi a
modalităţii de atribuire poziţia 11 din anexa;
Oferta depusă de societatea Sm art City Invest S3 SRL înregistrată cu nr. 316478/26.03.2020.
Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 316660/26.03.2020
încheiat astăzi 26.03.2020, dată la care Comisia de analiza s-a întrunit în vederea încheierii procesuluiverbal, ca urmare a evaluării şi analizării ofertei depuse de societatea Smart City Invest S3 SRL
EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE
în urma desfăşurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în
raport cu cerinţele din Caietul de sarcini şi pe baza informaţiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de
analiză constată următoarele:
Smart City Invest S3 SRL a îndeplinit cerinţele tehnico-economice din Caietul de sarcini prin
documentele de calificare si a propunerii tehnico-economică prezentate (de la pagina 1-45), acestea
reprezentând Anexa, parte integrantă a prezentului proces verbal.
EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea tehnico-financiară (la pagina 38-45) a fost evaluată de comisia de analiză pentru corelarea
acesteia cu elementele propunerii tehnice prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de
sarcini (Instrucţiuni pentru ofertanţi).
In temeiul dispoziţiilor art. 9 alin 3 din Anexa la HCLS3 nr 530/15.11.2018, si fără a se rezuma doar la
acestea, Comisia de analiza a analizat şi 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
insoţesc oferta", „negocierea tarifelor/preţurilor unitare comunicate in oferta financiară a întreprinderii
publice prin comparaţie cu preţurile istorice, consultarea pieţei sau preţurile proiectantului, după caz", şi „
având in 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"
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OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ
Propunere financiară Smart City Invest S3 SRL
Elementele principale ale propunerii financiare:
Formularul F I Centralizator cheltuieli pe obiectiv pagina 44 şi F2 Centralizator financiar pagina 45

Valoarea totala de 4,201,680.67 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 798,319.33 lei, valoare inclusiv TVA 5,000,000.00 lei.

Nr. Crt.

Denumire

Cantitate

Valoare
totală fără
TVA

Valoare TVA

Valorare totală cu TVA

1

Pachet de servicii diverse
de promovare şi
publicitate

1

4015680.67

762979.33

4778660.00

3

186000.00

3

Studiu al gradului de
impact al campaniilor de
informare şi conştientizare

35340.00

221340.00

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA

4,201,680.67

TOTAL VALOARE TVA

798,319.33

TOTAL VALOARE CU TVA

5,000,000.00
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FORMULARUL 2 - CENTRALIZATOR FINANCIAR
Nr.
Crt.

1

3

Descriere
Denumire

Pachet de
servicii diverse
de promovare
şi publicitate
Studiu al
gradului de
impact al
campaniilor de
informare şi
conştientizare

Cantitate

Valoare totală
fără TVA

Concepte şi spoturi video
cu durată minimă de 30
de secunde şi un cut de 15
secunde de promovare
1
instituţională şi concept şi
4015680.67
spot audio cu durată
minimă de 25 de secunde
şi un cut de 15 secunde de
promovare instituţională
Trei studii de impact prin
cu opinia unui minim 900
de cetăţeni adulţi,
locuitori ai Sectorului 3
despre obiectivele
promovate prin
3
186000.00
intermediul proiectului.
TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA
TOTAL VALOARE TVA
TOTAL VALOARE CU TVA

Valoare TVA

Valorare totală cu TVA

762979.33

4778660.00

35340.00

221340.00
4,201,680.67
798,319.33
5,000,000.00

4

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerinţele din Caietul de Sarcini prin propunerea
financiară prezentată, oferta se incadreaza in valoarea de 5,000,000.00 lei cu TVA, prevăzută in şi aprobată
prin Nota 310160/ 19.03.2020 privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziţii publice a Sectorului 3 a
procedurii de achiziţie avînd ca obiect "Servicii de promovare instituţională"
Urmare a celor expuse mai sus,
COMISIA DE ANALIZĂ
numită prin Dispoziţia nr. 1232 din data 24.03.2020, formulează următoarele:
1. Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect "Servicii promovare instituţională" 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 societatea Smart City Invest S3
SRL 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 "Servicii
de promovare instituţională"
3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnico - financiară in sensul corespondenţei cu prevederile
caietului de sarcini, instrucţiunile de ofertare, precum şi încadrarea preţului total ofertat, după cum urmează:
Strategia Anuală de Achiziţii Publice înregistrată cu nr. 3 1 1 5 8 7 /20 .03 .20 20 a contractului şi a
modalităţii de atribuire poziţia 11 din anexa
4. Comisia de analiză declară oferta Societăţii Smart City Invest S3 SRL, ca fiind conformă cu cerinţele înscrise
în caietul de sarcini şi instrucţiunile de ofertare.
5. In cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de
Societatea Smart City Invest S3 SRL, 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,
COMISIA DE ANALIZĂ
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
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având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al
Municipiului Bucureşti.
Şi în conformitate cu principiul economicităţii, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei
activităţi presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a
acestor rezultate,
Preşedintele Comisiei de analiză declară închisă şedinţa.
Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal de negociere, in două exemplare originale,
însoţit de anexele aferente acestuia, care cuprinde preţul în valoare totală de 4,201,680.67 lei exclusiv TVA,
la care se adaugă TVA in suma de 798,319.33 lei, rezultând o valoare totală inclusiv TVA de 5,000,000.00
lei, preţuri rezultate în urma analizării ofertei şi negocierii ofertei.
Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal.
Comisia de analiză a documentaţiei
Preşedinte - Cotiga Bogdan Constantin
Secretar

—

Membru

-

-

Direcţia Con

David Alexandru - Direcţia Comunicare
Gavrilă Dana-Cam elia- Direcţia Economică

Membru -Em ilia Carabulea - Direcţia Investiţii şi Achiziţii
Membru - iftimie Irina - Direcţia Juridică
Membru Supleant - llie Constanţa - Direcţia

tiţii şi Achiziţii

Membru Supleant - Costea Andrei - Direcţia Juridică

/
Reprezentant S iiiart C it y Invest S3 S.R.L
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Nr. 316539/26.03.2020

NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE
PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEG EA NR. 98/2016 A SOCIETĂŢII SMART CITY
INVEST S3 S.R.L.

în conformitate cu prevederile:
- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare, ’’p rezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice
de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control sim ilar
celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;
b) M ai m ult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea
îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o
controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate
contractantă;
c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu
excepţia form elor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul
de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate
cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice
controlate.
- Instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul de
interpretare a aplicării prevederilor Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr 530/15.11.2018
privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice;
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având
ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti Ia încheierea contractelor
având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti;

iţele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016în scopul
Jeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor ter(i în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute In
;gulamen(ul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/25.08.2017 privind înfiinţarea unei societăţi
cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităţii de amenajare şi întreţinere
spaţii verzi;
- Actul constitutiv actualizat;
Luând în considerare:
- Procesul-Verbal final de analiză a ofertei aprobat de către Primar nr. 316906/26.03.2020 al
Comisiei de analiză;
Declaraţia reprezentantului împuternicit NICOLAE NEDELIA al Societarii SMART
CITY INVEST S3 S.R.L.., anexa la prezenta notă justificativă.
- Prevederile art .10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului
Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor
Art, 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare aprobata prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului
Bucureşti nr 530/15.11.2018
"Art 10. Procesul-verbal de negociere şi propunerea de atribuire a contractului
(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesuluiverbal de negociere şi a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/preţurile
unitare/tip de activitate rezultate în urma negocierii, în baza ofertei finale a
întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menţiona si încadrarea în
prevederile lesale precizate la art. 31 din Lesea nr. 98/2016.
Din documentele puse la dispoziţia Comisiei de analiză, prin oferta înregistrată cu nr.
316478/26.03.2020, de către Societatea SMART CITY INVEST S3
S.R.L..,
întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului
Bucureşti, rezultă că societatea se încadrează în prevederile legale precizate la Art. 31
alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este menţionat si justificat în Procesul -Verbal
de analiză aprobat de către Primar nr. 316906/26.03.2020 al Comisiei de analiză,
respectiv:
Raportat la prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
cu modificările şi completările ulterioare:
a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control sim ilar
celui p e care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

iţele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul
ieplinirii atribuţiilor legale. Datele pot ft dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
jgulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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Conform Art. 2 lit f) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 356/25.08.2017 privind
înfiinţarea unei societăţi comerciale care are ca obiect principal de activitate prestarea
activităţii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi.
." f) asociaţi : 1. Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 cu
sediul în Calea Dudeşti nr.191, sector 3, Bucureşti reprezentat prin Primar domnul
Robert Sorin Negoiţă
2. Societatea SD3- Salubritate şi Dezăpesire S3 S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Calea Vitan
nr. 154-158, birou 2, parter, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J40/9896/2017, având C U I37804020. ”
’’Punctul G Capitalul Social: 2.000.000 lei divizat în 100 de părţi sociale, fiecare în
valoare nominala de 20.000 lei, aport numerar, astfel:
- Sector 3 al M unicipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorului 3, 1.980.00 lei,
corespunzător unui număr de 99 părţi sociale si unei cote de participare la capitalul
social de 99%
- Societatea SD3- Salubritate şi Dezăpezire S3 S.R.L. 20.000 lei corespunzător unei părţi
sociale şi unei cote de participare la capitalul social de 1%.
- Conform actului constitutiv al societăţii SMART CITY INVEST S3 S.R.L.. actualizat,
- Declaraţia reprezentantului împuternicit NICOLAE NEDELIA al Societăţii SMART
CITY INVEST S3 S.R.L.
b) M ai m ult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea
îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o
controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate
contractantă;
-

HCLS3 nr.268 din 16.05.2019 privind aprobarea bilanţului, contului de profit si pierderi,
raportului de activitate şi al programului de activitate pe anul 2019 ale societăţii Investiţii
Spaţii Verzi S3 SRL prevede ca mai mult de 80% din activităţile Societăţii SMART
CITY INVEST S3 S.R.L. sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt
încredinţate de către Primăria Sectorului 3,

*

Declaraţia reprezentantului imputemicit NICOLAE NEDELIA al Societăţii SMART
CITY INVEST S3 S.R.L...

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu
excepţia form elor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul
de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conform itate
iţele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/20
scopul
deplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturil&mrevăzute în
sgulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice
controlate.

-

Asa cum se arată la punctul g), Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prin
Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti, deţine un nr. 100 de părţi sociale, fiecare în
valoare nominala de 20.000 lei, aport numerar, astfel:
Sector 3 a l Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorului 3,1.980.00 lei,
corespunzător unui număr de 99 părţi sociale si unei cote de participare la capitalul
social de 99%
Societatea SD3- Salubritate şi Dezăpezire S3 S.R.L. 20.000 lei corespunzător unei părţi
sociale şi unei cote de participare la capitalul social de 1%.

SERVICIUL PROMOVARE INSTITUŢIONALĂ
ŞEF SERVICIU
COTIGĂ BOGDy(k CONSTANTIN

ateic dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2C1X) în scopul
deplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în
îgulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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CONTRACT DE PRESTĂ RI SERVICII
N r..........d a t a .....................

l.Preambul
în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicai
Având în vedere prevederile normative menţionate in continuare:
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice;
- Instrucţiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederile»- art 31 din Legea nr.
98/2016privind achiziţiile publice, emisă de Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;
- Hotararea 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;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi
completările ulterioare;
- alte acte legislative aflate în vigoare la aceasta data.
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 servicii de promovare instituţională
s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între:
Părţile contractante:
A. SECTORUL 3 al M UNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti nr. 191,
sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr
.................................... deschis la Trezoreria sector 3,
reprezentată prin P rim ar - R obert Sorin Negoiţă în calitate de achizitor, pe de o parte, şi
B ...........................................................................................................................................
în calitate de prestator, pe de altă parte,

2,Defîniţii
2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
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 ori mai multe autorităţi contractante,
care are ca obiect prestarea de servicii; prezentul contract şi toate anexele sale;
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b.
contract de achiziţie publică de prestări servicii - contractul care are ca obiect exclusiv prestarea de
servicii;
c.
achizitor - beneficiarul contractului de prestări servicii, aşa cum acestea sunt specificate în anexe.
Achizitor are acelaşi înţeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înţelesul achiziţiilor
publice;
d.
prestator- persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu
realizare obiectului contractului;
e.
preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
f.
forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care împiedică să fie
executate obligaţiile ce le revin părţilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care
nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ţinută a răspunde, eveniment sau
circumstanţă pe care Părţile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată
apărute, nu au putut fi evitate sau depăşite de către Părţi, potrivit prezentului contract şi sunt constatate de o autoritate
competentă; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, cutremure, incendii, inundaţii sau
orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care,
fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g.
zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.1nterpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include
forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în
mod diferit.
3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.
3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract , in următoarea
ordine de prioritate:
- Prevederile legii romane ;
- Prezentul contract, impreuna cu anexele sale;
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii........................................................................................................
(denumirea serviciilor), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părţi prin
prezentul Contract.
5. P reţu l contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este
de.................... lei inclusiv TVA, din care TVA.............. lei, reprezentând .................. lei exclusiv TVA, ,
conform Procesului-verbal de analiză nr........ / ..........aprobat prin H.C.L.S 3 nr...........d in ..........
5.2. Sursa de finanţare va fi: Bugetul local şi alte surse legal constituite.
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6.D urata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părţi, respectiv,
data de 31.12.2020.

, până la

7. Executarea contractului
7.1. (1) Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie si emiterea Notei de
comandă.
(2) Garanţia se constituie în 5 zile de la semnarea contractului.
8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
a.
Caietul de sarcini;
b.
Oferta tehnico-financiara a prestatorului;
c.
Proces-verbal de deschidere a ofertei;
d.
Proces-verbal de analiză;
e.
Anexe;
f.
Alte documente, după caz.
9. Protecţia patrim oniului cultural naţional
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută
a achizitorului.
9.2. Prestatorul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte
persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de
dispoziţii prestatorul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de
execuţie la care prestatorul are dreptul.
9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la
clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.
lO.Obligaţiile principale şi drepturile prestatorului
10.1 (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în
propunerea tehnică şi cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în comcordanţă cu obligaţiile asumate prin
contract, în limitele prevăzute de acesta şi în acord cu legislaţia incidenţă.
(2) Prestatorul se obligă să menţină preţul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului.
10.2 Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.
10.3 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu
graficul de îndeplinire a activităţilor contractului.
10.4 Prestatorul se obligă să deţină atât personal de specialitate, cât şi personal necesar pentru îndeplinirea
obiectului contractului.
10.5 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu
obligaţiile asumate şi documentele contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
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10.6 Pe toata durata contractului, executantul îşi asumă obligaţia de a îndeplini condiţiile prevăzute de art.31
din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
10.7 Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a
achizitorului referitoare la orice problemă privitoare la serviciile prestate, să remedieze problema notificată
şi să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.
10.8 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni injustiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete,
nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite
pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de
încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
10.9 (1) Prestatorul are obligaţia de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul şi pentru
a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului.
(2) Prestatorul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de
protecţie a muncii şi evitarea accidentelor
10.10 Prestatorul se obligă să respecte perioada de garanţie ofertată. în perioada de garanţie a serviciilor
prestate prestatorul trebuie să asigure remedierea oricărei defecţiuni în maxim 24 ore lucrătoare, de la
transmiterea solicitării scrise, prin e-mail sau fax. în acest scop, părţile vor desemna persoane de contact/
responsabile de contract: nume, prenume, e-mail şi telefon.

11.Obligaţiile şi drepturile achizitorului
11.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract,
către...................................în contul deschis la Trezoreria...................... . conform prevederilor prezentului
contract.
11.2. (1) Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile ce fac obiectul prezentului contract. în vederea
realizării recepţionării, achizitorul va notifica prestatorul într-un termen rezonabil.
11.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului toate datele şi informaţiile necesare pentru
ducerea la îndeplinire a contractului.
11.4. Achizitorul are dreptul de a urmări, controla şi supraveghea modul de respectare şi îndeplinire a
obligaţiilor contractuale, calitatea şi eficienţa activităţilor în tot timpul prestării serviciilor, întocmind note
de constatare pe care le transmite prestatorului.
11.5. Achizitorul are dreptul să sancţioneze prestatorul pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale
asumate, manifestate prin prestatrea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici
stabiliţi prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare.
11.6 (1) Achizitorul are obligaţia de a examina serviciile prestate, în vederea recepţiei, în cel mult 5 zile
lucrătoare de la notificarea prestatorului.
(2) Achizitorul va recepţiona serviicile aferente prezentului contract prin semnarea de către reprezentanţii
achizitorului a unui proces verbal de recepţie.
11.7 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu
notificarea prealabilă a prestatorului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după
caz.
DIRECŢIA COMUNICARE
SEF SERVICIU
BOGDAN CONSTANTIN CW

A l/ I

DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GHEŢU

l& JrJlj

AVIZAT
DIRECŢIA JURIDICA,
Serviciul Legislaţie ţi Avizare Contracte

Şef Serviciu
Georgeta Vişan

12. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligaţiilor
12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul 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.
12.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul stabilit,
prestatorul 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.
12.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului,
fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca această anulare să un
prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. în acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentm partea din contract îndeplinită până la data
denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
13.Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din
valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de ............ lei, în termen de 5 zile de la semnarea
prezentului contract de ambele părţi. Garanţia de bună execuţie se va constitui prin reţineri succesive din
sumele datorate pentru facturi parţiale, în condiţiile legii.
Contractantul 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.
13.2. In cazul în care prestatorul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la punctul
13.1, contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei formalităţi de
către Achizitor.
13.3. 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 prestatorul 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 prestatorului, precizând
totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
13.4. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor legale în
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vigoare.
14. M odalităţi de plată
14.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de maxim 30 de zile de zile de la
data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcţia Economică din cadrul Sectorului 3, în baza
procesului verbal de recepţie a serviciilor acceptat de ambele părţi.
14.2. Plăţile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituţiilor publice şi în acord cu
graficul de plăţi.
14.3. Dacă achizitorul nu onorează facturii eîn termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite,
atinci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat duă ce achizitorul îşi onorează
obligaţiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile
de la onorarea obligaţiilor de către achizitor.
14.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 14.1, după verificarea şi acceptarea
proceselor verbal de recepţie a serviciilor de către cahizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite
motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea serviciilor care nu sunt în litigiu va fi
plătită imediat.
15. Recepţie şi verificări
15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor
cu prevederile din contract.
15.2 Verificările vor fi efectuate de către achizitor prin reprezentanţii săi împuterniciţi, în conformitate cu
prevederile din prezentul contract Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului, identitatea
persoanelor împuternicite pentru acest scop.
15.3 Recepţia (cantitativă şi calitativă) se va face la livrare, în prezenţa ambelor părţi şi va fi consemnată
într-un proces-verbal, semnat de ambele părţi.
16. începere, finalizare, întârzieri, sistare
16.1 (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termenul convenit prin prezentul
contract.
(2) în cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de
comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
16.2 (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în termen, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se
calculează de Ia data începerii prestării serviciilor.
16.3 în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
16.4 Dacă pe parcusul derulării contractului achizitorul nu respectă termenele de plată, acesta are obligaţia
de a notifica, în timp util, prestatorului modificarea datei de efectuare a plăţilor. Modificarea datei de
efectuare a plăţilor se face cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional.
16.5 Cu excepţia prevederilor clauzelor privind forţa majoră, o întârziere în efectuarea plăţilor dă dreptul
prestatorului de a solicita penalităţi achizitorului, potrivit prevederilor clauzei 12.
17. încetarea şi rezilierea contractului:
17.1 Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a) prin ajungere la termenul prevăzut în art. 5;

DIRECŢIA COMUNICARE
SEF SERVICIU
BOGDAN CONSTANTIN COTi

DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVTAN GHEŢU

AVIZAT
DIRECŢIA JURIDICA,
Serviciul Legislaţie ţi Avizare Contracte
Şef Serviciu
M>n â p L
Georgeta Vişan

~ \

b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în
raport cu anumite praguri valorice;
c) prin acordul părţilor consemnat în scris, precum şi în orice alt caz prevăzut de lege;
d) în situaţia în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în
condiţiile prezentului Contract;
e) ) prin rezilierea intervenită în condiţiile prevăzute în Contract.
17.2 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.
17.3 în situaţia rezilierii/rezoluţiunii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către
Prestator a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu
valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
17. 4.Achizitorul îsi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului
public.
In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract
îndeplinita până la data denunţării unilaterale a contractului.
17. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi contractuale, achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral
contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilierea 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 în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:
a) prestatorul nu respectă termenul final şi/sau termenele intermediare prevăzute în prezentul contract, iar
întârzierile depăşesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în contract;
b) prestatorul nu presteazp servicii de calitate şi în conformitate cu caietul de sarcini şi cu prescripţiile şi
standardele în vigoare şi nu remediază serviciile necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile,
deşi a fost notificat în acest sens de către achizitor;
c) prestatorul subcontractează serviciile ce fac obiectul contractului;
d) în cazul în care împotriva prestatorului s-a declanşat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare
sau falimentul.
17.5 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 respectivă precum
şi Ia durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă
parte este obligată să le presteze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.
17.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile
contractante.
17.7 Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.
17.8 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 contractului, sub condiţia notificării
prestatorului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

18.A justarea preţului contractului
18.1 Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
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19. A m cndam ente
19.1(1) Părţile pot conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional numai in cazul în care
intervin modificări legislative incidente prezentului contract.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a
prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a prestatorului, din motive excepţionale legate
de interesul public sau local, după caz.
(3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind
taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiţionale care să alinieze
obligaţiile ofertate la prevederile legale.
(4) Eventualele diferenţe la creanţele bugetare şi accesoriile acestora constatate în urma verificărilor
efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de către prestator.
20. Cesiunea
20.1. 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.
21. Forţa m ajoră
21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
21.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 2 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna
din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
22. Soluţionarea litigiilor
22.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea
contractului.
22.2. Daca, după 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze de către
instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului.
23.Limba care guvernează contractul
23.1.Limba care guvernează contractul este limba română.
24.Comunicări
24.1.(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.
24.2.Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a
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primirii comunicării.
24.3. 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.
24.4. 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.
24.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a
fost expediată.
24.6. 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.
25.Legea aplicabilă contractului
25.1 .Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
26JDispoziţii finale
26.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părţile contractante.
26.2. Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părţile având
obligaţia de a aplica respecta în totalitate, obligaţiile şi sarcinile stabilite prin aceste acte.
27.Părţile desemnează urm ătorii reprezentanţi pentru urm ărirea derulării contractului:
-din partea prestatorului:.... ..........................................................
-din partea achizitorului:..........................
Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală,
din care un exemplar pentru Achizitor şi un exemplar pentru Prestator.
Achizitor,

DIRECŢIA COMUNICARE
SEF SERVICIU
BOGDAN CONSTANTIN O

DIRECŢIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV
OCTAVIAN GIIEŢU

P restator,

AVIZAT
DIRECITA JURIDICA,
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte

Şef Serviciu
Georgeta Vişaa

SM ART CITY IN VEST S3 SSL
C.U.L: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, B ucureşti
«■ -T'îTSSS.R.L.
reaiR.E l,J‘ ( B I X )
.ANUL
ZIUA
S M A jn

IMTRAffE M r

î m p u t e r n i c i r e
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având funcţia Director Executiv, în vederea semnării documentelor aferente
procedurii de achiziţie publică ’’Servicii de prom ovare instituţională ”, în ceea ce priveşte
conformitatea acestora.
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Către.
CA BIN ET PR IM A R

R eferitor: a trib u ire către societatea SM ART C IT Y INVEST S3 S.R.L. a contractului
având ca obiect ’’Servicii de prom ovare”
Prin prezenta, va transmitem alaturat următoarele documente:
- proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea SMART CITY INVEST S3
S.R.L. a contractului având ca obiect ”Servicii de prom ovare
- Raportul de specialitate nr. 316508/26.03.2020 al Serviciului Promovare Instituţională din
cadrul Direcţiei Comunicare;
- Procesul-Verbal final de analiză ofertei aprobat de către Primar nr. 316906/26.03.2020 al
Comisiei de analiză, însoţit de anexe;
- Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr.
98/2016 nr. 316539/26.03.2020,
- Modelul de contract având ca obiect ’’Servicii promovare” cu societatea SMART CITY
INVEST S3 S.R.L.
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scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile
prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

