
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al 

societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui contract de furnizare de produse
cu societatea FAST PARK Co SRL

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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali

Având în vedere:
-  Referatul de aprobare nr. 324796/CP/06.04.2020 al Primarului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 324377/06.04.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment

Guvemanţă Corporativă;
-  Adresa nr. 324394/06.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă Corporativă 

în conformitate cu prevederile:
-  Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;
Art. 12. Punct. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S 3 SRL aprobat 
prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017 cu modificările şi completările ulterioare;

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

drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

Art.l. Se acordă un mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi 
Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii cu societatea FAST PARK Co SRL a contractului de furnizare de 
produse aferente sistemului de plată, monitorizare locuri de parcare şi ghidare, inclusiv servicii conexe, 
necesare realizări i proiectului Curenţi slabi Parcare Decebal, în valoare totală de 181.199,41 euro fără TVA, 
cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare, prevăzut în Anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea Internet şi Tehnologie S3 S.R.L va duce 
hotărâri.
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REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
Nr

a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL în vederea încheierii unui 

contract de furnizare de produse cu societatea FAST PARK Co SRL

Prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus înfiinţarea 
societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL, scopul principal fiind prestarea de servicii în 
tehnologia informaţiilor.

Prin adresa nr. 827/03.04.2020 înregistrată cu nr. 323462/CP/03.04.2020, 
societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL solicită acordarea unui mandat preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al societăţii în vederea semnării unui contract de furnizare cu 
FAST PARK Co SRL pentru achiziţionarea de produse aferente sistemului de plată, 
monitorizare locuri de parcare şi ghidare, inclusiv servicii conexe, necesare realizării 
proiectului Curenţi slabi Parcare Decebal, în valoare totală de 181.199,41 euro fără TVA, 
cheltuială care se regăseşte în bugetul societăţii aprobat prin Hotărârea CLS 3 nr. 
20/ 10.02.2020

Proiectul Curenţi slabi Parcare Decebal face parte din contractul "Amenajare 
Parcare Decebal" atribuit de către Primăria Sectorului 3 societăţii Algorithm Residential 
S3 SRL care, în temeiul HCLS 3 nr. 304/17.07.2018, completată prin HCLS 3 nr. 
532/15.11.2018, privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 este 
autoritate tutelara la încheierea între acestea a contractelor având ca obiect execuţia de 
lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, a încheiat cu societatea Internet 
şi Tehnologie S3 SRL un contract în vederea execuţiei de lucrări, furnizarea de produse şi 
prestare de servicii din domeniul său de activitate.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
324377/06.04.2020 al Serviciului Control Intern -  Compartiment Guvemanţă 
Corporativă, 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 In 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 ;i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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CONTRACT DE FURNIZARE SI SERVICII CONEXE 
NR.........../...................

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE:
FAST  PA R K  Co. S.R.L., cu sediul social in jud. Cluj, Cluj Napoca, strada Lucemei, nr. 15, parter, inregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. J 12/1287/2019, cod fiscal RO40838511, cu adresa de corespondenta la 
sediul secundar din Oraşul Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, et. 7, bir. 
29, jud. Ilfov, cod IBAN R016BTRLRONCRT0494084001, deschis la Banca Trasilvania, reprezentată legal 
prin administrator Anton Roescu, în calitate de, denumita in continuare Furnizor 
si
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., cu sediul in Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan, nr. 242, camera 1,2,6, 
telefon: 031 069 91 45, email: office@its3.ro inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J40/15452/2017, 
CIF R038189005 cont nr. R054UGBI0000022032645RON, deschis la banca Garanţi Bank Unirii 
reprezentata legal prin dna. Cristina Elena ARGHIR, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, 
denumita in continuare Beneficiar.

in considerarea celor menţionate, a promisiunilor si intelegerilor reciproce, conţinute in prezentul contract a 
căror acceptare si suficienta sunt recunoscute si, intenţionând sa fie obligati juridic prin prezentul, părţile 
convin încheierea prezentului inscris, denumit in continuare “Contract", in următoarele condiţii:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea-cumpărarea de echipamente în sortimentele, 
cantităţile şi preţurile prevăzute în Anexa 1, care face parte integranta din prezentul contract.
2.2. Prin semnarea prezentului contract furnizorul se obliga sa livreze echipamentele prevăzute in Anexa 1, 
iar beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea echipamentelor, in temeiul condiţiilor contractuale, asa 
cum sunt prevăzute in prezentul inscris.
2.3. Prezentul contract are ca obiect stabilirea condiţiilor in care părţile vor efectua operaţiuni de vanzare- 
cumparare, precum si raporturile si obligaţiile pârtilor privind realizarea acestor operaţiuni.
2.4. Modificări ale unor condiţii stipulate in prezentul contract cadru se pot efectua numai in scris cu acordul 
ambelor parti.
2.5. Modificările menţionate la punctul 2.4. de mai sus, se vor constitui in Acte Adiţionale la prezentul contract 
si vor face parte integranta din acesta.

Art. 3. PREŢUL CONTRACTULUI. MODALITATI DE PLATA
3.1. Preţurile unitare sunt cele prevăzute în Anexa 1 pentru fiecare categorie de mărfuri si servicii în parte.
3.2. Valoare totală a contractului este de 181.199,41 euro la care se adauga TVA,
3.3. Preturile sunt exprimate in EUR si includ taxele vamale, comisionul vamal, timbru verde si alte taxe. 
Preturile unitare raman nemodificate pe intreaga perioada de derulare a contractului.
3.4. Plata se va efectua astfel:
- 50% din valoarea produselor, avans, la data lansării comenzii
- 50% din valoarea produselor la livrare
- valoarea serviciilor in maxim 30 zile de la semnarea recepţiei calitative si a acceptantei finale
3.5. Se pot conveni livrări eşalonate discutate punctual..
3.6. Neplata avansului determina neexecutarea obligaţiei de livrare a mărfurilor comandate, intarzierea plaţii 
avansului determina decalarea termenului de livrare. Renunţarea la mărfurile comandate atrage pierderea 
avansului.
3.7. Orice plata prevăzută de prezentul contract se considera efectuata numai in cazul in care suma 
respectiva este evidenţiata in contul bancar al Furnizorului. Efectuarea plaţilor de către beneficiar nu este 
condiţionată de semnarea sau stampilarea facturii de primire.
3.8. Nu sunt admisibile plaţi prin compensare decât numai daca furnizorul isi exprima acordul expres in acest 
sens.

Art. 4. VALABILITATEA CONTRACTULUI
4.1. Contractul este valabil de la semnarea acestuia de către ambele parii, dar nu inainte de aprobarea sa 
de către AGA al beneficiarului si pana la executarea obligaţiilor asumate de către parii, dar nu mai mult de 
un an.
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Art. 5. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE
5.1. Transferul proprietăţii de la furnizor Ia beneficiar va avea loc in momentul achitării integrale a produselor 
comandate si livrate.

Pana la data transferului de proprietate bunurile sunt considerate a fi in custodia beneficiarului. Orice 
revanzare a bunurilor in aceasta perioada este nula.
5.2. Riscurile sunt in sarcina beneficiarului de la data predării bunurilor si semnării recepţiei.

Art. 6. OBLIGAŢIILE PÂRTILOR 
FURNIZORUL:

• Se obliga sa livreze echipamentele, in termen de maxim 12 saptamani de la data achitării avansului, 
in condiţiile prevăzute de prezentul contract. Echipamentele vor fi livrate in condiţia “Franco Depozit 
client".

• Se obliga, in perioada de garanţie sa remedieze sau sa înlocuiască, după caz, pe cheltuiala sa 
eventualele echipamente defecte, in condiţiile in care beneficiarul a respectat condiţiile de acordare 
a garanţiei prevăzute in certificatul de garanţie;

■ Se obliga sa ambaleze mărfurile in ambalaje adecvate care sa permită transportarea lor de o 
asemenea maniera incat sa nu-l pagubeasca pe beneficiar.

• Mărfurile se vând impreuna cu ambalajele care trec in proprietatea beneficiarului. In preţul mărfurilor 
a fost inclusa si contravaloarea ambalajelor.

BENEFICIARUL se obliga:
• sa transmită comenzi ferme de livrare, daca s-a convenit livrarea esalonata;
• sa achite preţul conform prevederilor prezentului contract si sa respecte termenele de plata 

scadente;
• să ia în primire bunurile livrate conform clauzelor prezentului contract;
• sa asigure exploatarea corecta a bunurilor achiziţionate, conform manualului de instrucţiuni si 

recomandărilor Furnizorului. In acest sens, Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului, la livrare 
orice documente specifice de instruire si instalare, iar, după caz, va asigura consultanta/ serviciile/ 
suportul producătorului necesara punerii in funcţiune.

• sa păstreze si sa faoloseasca bunurile in conformitate cu condiţiile si specificaţiile tehnice prevăzute 
in Certificatul de Garanţie;

• sa denunţe, in scris, furnizorului viciile ascunse in termen de 2 (doua) zile de la descoperirea 
acestora. După expirarea acestui termen, beneficiarul nu mai poate fi primit a reclama.

Furnizoml nu răspunde pentru viciile aparente, acestea putând fi observate de către beneficiar in momentul 
preluării produselor.

Art. 7. CALITATEA MĂRFII SI GARANŢIA
7.1. Furnizorul acorda garanţie echipamentelor livrate, de 36 de luni si garanteaza ca echipamentele vândute 
de el sunt conform normelor Producătorului, dovedite prin fise tehnice, de conformitate si calitate.
7.2. Termenele si condiţiile de garanţie sunt menţionate în certificatul de garanţie care insoteste livrarea.

Perioada de garanţie începe la data semnării de ambele parti a procesului verbal de recepţie cantitativa 
si/ sau calitativa, după caz, a bunurilor.
7.3. Pentru perioada garanţiei, furnizorul asigura inlocuirea sau, după caz, piese de schimb şi manopera de 
reparaţii, gratuit, pentru echipamentele vândute, daca defectele fac obiectul garanţiei.

Reparaţiile se efectuează la sediul Furnizorului.
7.4. in cazul In care un echipament prezintă o funcţionare necorespunzatoare. Furnizorul se poate deplasa 
la client pentru verificarea defectului sesizat, sau, se duce la sediul Furnizorului însoţit de toate accesoriile 
originale, atasandu-se:

• copie factura comerciala,
• certificatul de garanţie in original,
• nota de reclamatie din partea beneficiarului - in care se va menţiona manifestarea neconforma 

constatata a echipamentului.
Lipsa oricăror elemente indicate mai sus atrage imposibilitatea asigurării de către furnizor a garanţiei. 

Se va refuza recepţia in vederea asigurării garanţiei pentru acele produse care nu vor avea etichetele sau 
sigiliile de garanţie intacte.
7.5. Echipamentele isi pierd garanţia, daca nu sunt respectate instrucţiunile recomandate privind utilizarea, 
depozitarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor sau daca Beneficiarul intervine tehnic in mod 
neautorizat asupra lor. Furnizorul nu acordă garanţie pentru echipamentele livrate de el în următoarele 
cazuri:

Beneficiarul nu a efectuat plăţile conform condiţiilor prezentului contract;
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Defecţiuni şi daune cauzate prin avarierea, conectarea greşită sau exploatarea şi întreţinerea 
defectuoasă a echipamentelor de către beneficiar,
Defecţiuni si daune cauzate de forţa majora;
Defecţiuni si daune determinate de factori electrici, mecanici, chimici sau atmosferici care se 
situează in afara limitelor prevăzute in caracteristicile tehnice ale echipamentului date de 
fabricant si in instrucţiunile de exploatare;

Dreptul la garanţie al beneficiarului pentru echipamentele livrate conform contractului se stinge în cazul 
în care acesta a efectuat sau a permis efectuarea de lucrări şi/sau intervenţii la sau implicând echipamentele 
aflate în garanţie, fără acordul furnizorului şi înainte ca acestuia să i se fi oferit posibilitatea de a interveni. 

Responsabilităţile beneficiarului pentru acordarea garanţiei:
- pune la dispoziţia furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le consideră necesare 

pentru îndeplinirea contractului.
- exploatează si pastreaza echipamentul/ instalaţia conform instrucţiunilor de exploatare, 

răspunzând de deteriorările cauzate de utilizatorii proprii si/sau de eventualele descompletari; constatarea 
deteriorărilor se va face de către o comisie formata din reprezentanţi ai ambelor parti contractante.

Nerespectarea acestor prevederi duce la pierderea garanţiei asupra echipamentelor.
7.6. Furnizorul isi rezerva dreptul de a denunţa termenul de garanţie, prin reducerea sau anularea acestuia, 
daca exista dovezi ca nu au fost respectate de către beneficiar "condiţiile de acordare a garanţiei’  prevăzute 
in Certificatul de garanţie sau a violat sigiliile echipamentelor.
7.7. Costurile de transport intre beneficiar si furnizor sunt suportate de către beneficiar, costurile de transport 
intre furnizor si beneficiar sunt suportate de către furnizor.
7.8. După expirarea perioadei de garanţie furnizorul poate asigura la cererea beneficiarului, contra cost, 
piese de schimb si reparaţii.
7.9. Atât în perioada de garanţie cât şi postgaranţie furnizorul poate efectua contra cost şi pe bază de 
contract separat, operaţii de întreţinere şi verificări periodice conform prevederilor documentaţiei furnizată 
de fabricant pentru echipamentele livrate.
7.10. Furnizorul nu răspunde de eventualele incompatibilităţi aparute intre subansamblele livrate de furnizor 
si produsele achiziţionate de beneficiar de la alţi furnizori.

Art. 8. LIVRAREA, A C C EPTAR EA  Şl RECEPŢIA MĂRFURILOR
8.1. Bunurile vor fi livrate de către furnizor intr-un termen maxim 12 saptamanide la achitarea avansului de 
produse. Daca beneficiarul intarzie sau nu efectuează plăţile conform dispoziţiilor contractuale, furnizorul 
este in drept sa decaleze livrarea, sa o încetinească, sa o suspende pana la plata integrala a obligaţiilor 
scadente.
8.2. Furnizorul se obliga sa predea si beneficiarul se obliga sa preia mărfurile la termenele de livrare 
convenite de către parti.
8.3. Cheltuielile de transport de la depozitul furnizorului la locul de depozitare declarat de beneficiar in 
comanda ferma, sunt incluse in preţul produselor din Anexa la contract.
8.4. Bunurile furnizate vor fi însoţite de aviz de insotire a mărfii, factură, certificat de garanţie. Avizele de 
insotire,.
8.5. Recepţia cantitativa si calitativa a mărfurilor se va face la sediul declarat debeneficiar si va fi consemnata 
in procesul verbal de recepţie cantitativa si calitativa, care va fi datat, semnat si stampilat de delegaţii 
imputerniciti ai pârtilor.

In cazul mărfurilor deteriorate, deficientelor cantitative si/sau calitative furnizorul se obliga sa inlocuiasca 
mărfurile necorespunzatoare si/sau sa completeze deficientele cantitative.
8.6. In situaţia in care beneficiarul renunţa la comanda sau la anumite produse cuprinse in aceasta, in termen 
de 3 zile de la receptionarea acesteia de către furnizor, beneficiarul va pierde avansul prevăzut la care s-a 
obligat in baza contractului.

In situaţia in care, beneficiarul renunţa la produsele comandate după scurgerea termenului de 3 zile 
sau refuza preluarea produselor comandate sau parte din acestea el este obligat sa plateasca 
contravaloarea acestora sub forma de despăgubiri. Daunele suportate de către beneficiar vor acoperi si 
costul transportului daca acesta s-a realizat de către furnizor sau de către transportatori.
8.7. In cazul livrărilor in tara, prin transportatori, eventualele neconcordante intre cantitatile livrate si cele din 
factura comerciala si se vor notifica in scris furnizorului in termen 1 (una) zi de la efectuarea livrării.

Art. 9. RĂSPUNDERE CONTRACTUALA
9.1. Prezentul inscris serveşte interesul comun al pârtilor care se obliga sa-l execute intocmai si intrutotul cu 
buna credinţa, sinceritate si seriozitate.
9.2. Ambele parti se obliga sa urmareasea si sa se informeze reciproc asupra derulării contractului.
9.3. Pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu rea credinţă a obligaţiilor din prezentul 
contract, părţile răspund în condiţiile legii. In cazul neexecutarii obligaţiilor contractuale sau executării 
defectuoase a obligaţiilor contractuale, Părţile isi datoreaza despăgubiri pentru acoperirea integrala a 
prejudiciului suferit, in condiţiile legii.
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9.4. In cazul in care va intarzia cu livrarea, furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului, la cererea acestuia 
echipamente similare, gratuit, pana la livrarea echipamentelor in cauza.
9.5. Neexecutarea la termen a obligaţiilor de plata de către beneficiar atrage plata de penalitati de 0,1 % pe 
zi de intarziere calculate la valoarea obligaţiei scadente.
9.6. întârzierea livrării determinata de către furnizor atrage plata de către acesta de penalitati de 0,1% pe zi 
de intarziere calculate la valoarea mărfurilor ce trebuia sa fie livrate.
9.7. Cuantumul penalităţilor de intarziere prevăzute la punctele 9.5., 9.6. vor fi plafonate la nivelul debitului 
datorat, nu il pot depăşi.
9.8. Daca beneficiarul intarzie sau nu efectuează plăţile conform dispoziţiilor contractuale, furnizorul este In 
drept sa decaleze livrarea, sa o incetineasca, sa o suspende pana la plata integrala a obligaţiilor scadente.

Totodată, in caz de neexecutare a contractului din partea beneficiarului, furnizorul va putea considera 
contractul desfiinţat de plin drept, fare a mai fi necesara punerea in intarziere, fare nicio alta formalitate 
judecătoreasca prealabila si fara ca instanţa judecătoreasca sa poata acorda termen de gratie. In cazul in 
care la data desfiinţării beneficiarul se afla in posesia unor bunuri neachitate integral furnizorul are dreptul 
de a ridica aceste bunuri din custodia beneficiarului sau oricărei terte persoane, fara posibilitate de opoziţie.

Art. 10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. DESFIINŢAREA CONTRACTULUI
10.1. Contractul inceteaza de drept fără somaţie, punere în întârziere sau orice altă formalitate prealabilă:
- prin acordul expres, exprimat in scris al pârtilor;
- in caz de forţa majora in condiţiile art. 14 pct.14.6.;
- in cazul in care împotriva uneia din parti se deschide procedura de insolventa, faliment, dizolvare, o parte 
isi inceteaza sau ameninţa cu încetarea activitatii, lichidarea voluntara, instraineaza fondul de comerţ, 
Inceteaza sau ameninţa sa inceteze plăţile scadente sau este in poziţia in care nu isi mai poate onora 
obligaţiile de plata scadente. Partea prejudiciata va avea dreptul a despăgubiri proporţional cu prejudiciul 
suferit
- o parte cesionează drepturile si obligaţiile prevăzute in prezentul contract, fara acordul celeilalte parti, cu 
excepţia situaţiei prevăzută la art. 11.2
10.2. In cazul in care oricare din parti nu isi executa obligaţiile asumate prin contract cealalta parte are dreptul 
sa ceara rezilierea contractului. Anterior rezilierii, Partea prejudiciata va transmite Pârtii in culpa o „notificare 
de remediere” prin care se va descrie încălcarea Contractului, şi va solicita remedierea acesteia in termen 
de 10 zile calendaristice sau un alt termen pe care ÎI va stabili în mod rezonabil, după împrejurări („Termen 
de remediere”). In cazul in care Partea in culpa nu remediază incalcarea respectiva in “Termenul de 
remediere", Partea prejudiciata va comunica Notificarea de reziliere. Contractul va fi considerat incetat la 
data primirii notificării de reziliere. Rezilierea va opera in toate cazurile de drept, fara intervenţia instanţelor 
de judecata sau indeplinirea altor formalităţi in afara celor menţionate la acest paragraf.
10.3. Ambele parti au dreptul de a denunţa unilateral prezentul Contract cu obligaţia de a notifica, in scris, 
intenţia sa celeilalte parti, cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data la care aceasta 
urmeaza sa isi producă efectele.

In cazul in care prezentul contract inceteaza, indiferent de motiv, furnizorul va avea dreptul sa reintre 
in posesia produselor ce nu au fost achitate integral, in baza dreptului sau de proprietate, acesta avand 
dreptul de a ridica aceste bunuri din custodia beneficiarului sau oricărei terte persoane, fara posibilitate de 
opoziţie si pe cheltuiala beneficiarului.
10.4. încetarea contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente intre parti.

Art. 11. CESIUNEA CONTRACTULUI
11.1. Una dintre părţi nu poate cesiona unei terţe persoane, total sau parţial, drepturile şi obligaţiile ce i se 
cuvin prin acest contract, decât cu acordul scris al celeilalte părţi.
11.2. Excepţie de la aceste prevederi o constituie cesiunea de creanţa de către furnizor către instituţii 
bancare, pentru care nu este necesar acordul celeilalte parti.

Art.12. NOTIFICĂRI Ş l COMUNICĂRI
12.1. Orice comunicare sau notificare adresată de una din părţi celeilalte, va fi socotită ca valabil îndeplinita 
dacă este transmisă in scris, pe cale poştala, fax, e-mail.
12.2. In cazul în care notificarea/comunicarea se face pe cale poştală, se va transmite prin intermediul unei 
scrisori recomandate, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de 
oficiul poştal primitor pe această confirmare
12.3. Dacă notificarea/comunicarea se trimite prin telex sau telefax se consideră primită în ziua in care a fost 
transmisa, daca a fost recepţionată in timpul normal al orelor de lucru.
12.4. Părţile convin ca reprezintă mijloc de proba cu deplina forţa juridica orice corespondenta prin fax la 
numerele notificate in prezentul contract, insolita de confirmările electronice de expediere -  primire, prin e- 
mail sau pe cale poştala.
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12.5. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una din părţi, dacă nu sunt confirmate prin 
intermediul uneia din modalităţile prevăzute la articolele precedente.
12.6. In vederea notificărilor asa cum au fost menţionate in prezentul articol părţile stipulează următoarele 
date de contact:
Pentru BENEFICIAR:
Adresa: Calea Vitan nr. 242, birourile 1,2,6, sector 3, Bucureşti 
Telefon: 0310.699.145

E-mail: office@its3.ro 

Pentru FURNIZOR:
Adresa: Voluntari, Bulevardul Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, et. 7, bir. 29, jud. Ilfov 
Telefon: 036.471.00.00 
Fax: 021.200.64.65 
E-mail: service@fastPark.ro

Art. 13. LITIGII
13.1. Prezentul Contract este guvernat si va fi interpretat in conformitate cu legea romana.
13.2. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele 
referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
13.3. In cazul in care litigiile dintre parti nu pot fi soluţionate pe cale amiabila, acestea se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti competente.

Art. 14. FORŢA MAJORA
14.1. Prin forţa majora se intelege un eveniment mai presus de controlul pârtilor, care nu se datoreaza 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului si care face 
imposibila executarea si respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerare nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu se considera forţa majora un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parti.
14.2. Forţa majora exonerează de răspundere părţile, in cazul neexecutarii parţiale sau totale a obligaţiilor 
asumate prin prezentul contract.
14.3. Partea care invoca forţa majora are obligaţia sa o aduca la cunoştinţa celeilalte parti, in scris, in 
maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) 
zile de la apariţie.
14.4. Data de referinţa este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comerţ 
si Industrie.
14.5. Partea care invoca forţa majora are obligaţia sa aduca la cunoştinţa celeilalte parti incetarea cauzei 
acesteia in maximum 5 (cinci) zile de la incetare.
14.6. Daca aceste imprejurari si consecinţele lor dureaza mai mult de 3 (trei) luni, fiecare partener poate 
renunţa la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere 
despăgubiri de la cealaita parte, dar ele au îndatorirea de a-si onora toate obligaţiile pana la aceasta data.

15. CARACTERUL CONFIDENTIAL AL CONTRACTULUI. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL
15.1. Părţile convin asupra dreptului reciproc de a face publice clauzele prezentului contract prin publicarea 
acestora pe site-ul propriu si implicit de a prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligaţiile 
contractuale si ale Regulamentului U.E. 679/2016;
15.2. O parte contractanta va fi exonerata de răspundere pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 
Contract daca: (i) informaţia era cunoscuta pârtii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealaita 
parte contractanta; (ii) Informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti 
contractante pentru asemenea dezvăluire; (iii) Partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvăluie 
informaţia.
15.3. In temeiul prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind proiecţia persoanelor fizice in ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal s i privind libera circulaţie a acestor date (“Regulamenul 
679/201(T), părţile se obliga sa informeze persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt 
dezvăluite către cealaita Parte si prelucrate in vederea incheierii si executării contractului, asupra drepturilor 
acestora si cu privire la orice alte informaţii ar fi furnizate in conformitate cu Regulamentul 679/2016, precum 
si sa obţină consimţământul acestor persoane fizice cu privire la aceasta dezvăluire si prelucrare, daca este 
cazul.
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15.4. In masura in care in contextul incheierii si derulării contractului, o parte primeşte din partea celeilalte 
parti date cu caracter personal pe care le prelucrează in numele si pe seama acestuia, acţionând ca 
imputernicit al pârtii care transmite datele, părţile au agreat asupra următoarelor
15.4.1. Partea care primeşte datele isi asuma obligaţia sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice 
adecvate, după cum este prevăzut de legislaţia in vigoare, pentru a proteja datele cu caracter personal 
prelucrate pe seama celeilalte parti in baza contractului, impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, 
pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricărei alte forme de 
prelucrare ilegala;
15.4.2. In realizarea oricăror operaţiuni de prelucrare in temeiul contractului, partea care primeşte datele cu 
caracter personal va acţiona doar in baza instrucţiunilor primite de la beneficiar si, totodată, va asigura 
respectarea prevederilor legale in vigoare;
15.4.3. Partea care primeşte datele cu caracter personal va Informa partea care furnizează datele de urgenta 
si in mod complet cu privire la orice incident de natura sa afecteze in orice mod securitatea si / sau 
confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate pe seama pârtii care furnizează datele cu caracter 
personal in baza contractului. In luarea masurilor pentru remedierea unui astfel de incident sau diminuarea 
riscului unei potenţiale incalcari a securităţii si/sau confidenţialităţii datelor cu caracter personal, partea care 
primeşte datele cu caracter personal va respecta prevederile legale si instrucţiunile primite de la partea care 
furnizează datele;
15.4.4. Partea care primeşte datele cu caracter personal va informa imediat, dar nu mai târziu de 2 (doua) 
zile lucratoare, partea care furnizează datele cu character personal cu privire la orice solicitare primita din 
partea persoanelor fizice ale căror date sunt prelucrate in baza contractului. Răspunsul pârtii care primeşte 
datele la solicitările primite va fi in conformitate cu instrucţiunile primite din partea pârtii care furnizează 
datele, cu respectarea termenului legal de răspuns prevăzut prin lege, daca exista.
15.4.5. Partea care primeşte datele cu caracter personal va furniza tot suportul necesar si va colabora pentru 
a răspunde oricăror solicitări venite din partea autoritatilor de supraveghere competente cu privire la 
prelucrarea ce face obiectul sau are legătură cu implementarea contractului. Comunicările către autoritati 
conform celor de mai sus vor fi făcute numai cu controlul si aprobarea prealabila a pârtii care furnizează 
datele cu caractaer personal.

Art. 16. DISPOZIŢII FINALE
16.1. Părţile au obligaţia sa-si comunice una celeilate modificările intervenite in legătură cu datele de 
identificare ale firmei, alte date de contact, contul sau banca la care a fost deschis.
16.2. Nicio intarziere in exercitarea sau neexercitarea de către o parte a oricărui drept sau remediu nu va fi 
considerata o renunţare la respectivul drept sau remediu. Daca o prevedere a prezentului contract este, 
devine sau este declarata invalida sau inaplicabila, celelalte prevederi ale prezentului contract nu vor fi 
afectate si vor ramane in vigoare si aplicabile.
16.3. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin 
acordul de voinţa exprimat al pârtilor.
Orice modificări ale prezentului contract vor putea fi făcute numai cu acordul pârtilor, prin incheierea de acte 
adiţionale.
16.4. Beneficiarul poate permite Furnizorului, in baza unei cereri scrise si aprobate de beneficiar, sa 
folosească, sub forma de referinţe:

numele Beneficiarului
date referitoare la activitatea acestuia care au fost identificate de către Furnizor prin intermediul site- 
ului Beneficiarului,
imagini, fotografii si informaţii despre soluţia tehnica oferita ca urmare a contractelor incheiate intre 
parti

Referinţele menţionate mai sus vor fi utilizate de către Furnizor in materiale de prezentare, promovare, ştiri, 
comunicate de presa, studii de caz si articole etc., in scopul demonstrării unei colaborări fructuoase dintre 
cele doua parti, precum si pentru promovarea produselor realizate de către Furnizor.
16.5. Prin semnarea prezentului contract părţile declară implicit si garanteaza ca:
- persoanele semnatare deţin puterea si autoritatea deplina conform legii si a actelor constitutive ale 
societăţilor pe care le reprezintă, pentru a incheia acest Contract, precum si anexele, parte integranta din 
acesta;
- că nu se afla în încetare de plăţi, faliment, dizolvare sau lichidare şi că împotriva sa nu a fost începută vreo 
procedură în acest sens.
16.6. in conformitate cu prevederile art. 1209 din Codul Civil, părţile isi asuma riscul de eroare cu privire la 
intelegerea tuturor prevederilor prezentului contract, avand toate elementele necesare formarii unei 
reprezentări corecte, fidele si reale asupra obiectului prezentului contract si asupra obligaţiilor constituite prin 
acesta.
16.7. In sensul art. 1271 alin. (3) lit. c) din Codul civil, beneficiarul isi asuma riscul cu privire la apariţia unor 
imprejurari excepţionale, independente de voinţa sa si care ar face vădit injusta obligarea acestuia la 
executarea obligaţiilor contractuale asumate, fiind de acord sa le îndeplinească independent de asemenea 
schimbări excepţionale ale imprejurarilor care au stat la baza prezentului contract. Prin asumarea unor

Pag. 6 din 7



asemenea riscuri, beneficiarul intelege si accepta ca nu va putea solicita instanţei de judecata adaptarea 
prezentului contract in cazul apariţiei unor imprejurari excepţionale de natura celor descrise mai sus.
16.8. Fiecare dintre prevederile prezentului contract este independenta. In consecinţa, daca orice astfel de 
prevedere este sau devine nula sau nu poate fi pusa in executare in orice privinţa potrivit legii, aceasta nu 
va afecta valabilitatea sau punerea in executare a celorlalte prevederi ale acestui contract, iar părţile vor 
depune toate eforturile rezonabile pentru a negocia cu buna-credinta in vederea inlocuirii acesteia cu una 
sau mai multe prevederi satisfacatoare pentru orice autoritate competenta in materie, dar care sa difere cat 
mai puţin posibil de prevederea inlocuita.

încheiat astazi,____________, in doua (2) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta,
ambele cu aceasi valoare juridica. Părţile confirma si convin in mod expres ca fiecare secţiune si clauza din 
prezentul Contract a făcut obiectul unor negocieri si al aprobării reciproce a pârtilor, prin urmare prezentul 
Contract nu conţine clauze standard, astfel cum sunt definite acestea in articolele 1202 si 1203 din Codul 
Civil.

FURNIZOR
FAST PAR K  Co. S.R.L.

Beneficiar
INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Administrator 
Anton ROESCU

Preşedinte CA, 
Cristina ARGHIR

Director General Adjunct, 
Cristinela GROSU
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Anexă la contractul de furnizare nr....

Nr.crt Denumire produs Cod produs U.M, Cantitate Preţ Unitar EURO 
fara TVA

Preţ Total Euro fara 
TVA Observaţii

SISTEM DE PLATĂ Şl MONITORIZARE LOCURI DE PARCARE

1

UDS Sensortop
Sensor for precise vehicle detection in indoor 
car parks, installed at front edge of space. 
Installation height 2.2 - 2.8m. Not including 
space indicatior LED,

INDECT 200251 buc 712 € 53,00 € 37.736,00 senzor

2
UDS Casing Base
Including UDS Terminal Print and 2 cable 
grommets

IN DECT 200250 buc 712 € 16,50 € 11,748,00 suport senzor

3

UDS LED Set double sided, white/white 
With double-sided RGB LED, double-sided 
LED plug white/white, 50° lens in both 
directions, preassembled, including short 
cable

INDECT 2002555 buc 712 € 13,10 € 9.327,20 modul de 
leduri senzor

4
UDS C-Channel Set
Sensor installation ring DM35 with screws 
and square C-channel fixture

INDECT 2002533 buc 712 € 2,75 € 1.958,00
suport 

prindere pe 
jgheab metalic

5

COMO
Communication module ind. power supply to 
control and power up to 90 UMS/UDS (180 
UMS/UDS with additional POSU); IP65

INDECT 100804 buc 4 € 374,00 € 1.496,00 concentrator 
de date

6

POSU
Additional power supply, 240W / 24VDC, to 
power up to 180 UMS/UDS per COMO (see 
COMO); IP65

INDECT 100805 buc 4 € 280,50 € 1.122,00

sursa pentru 
concentrator 

de date pentru 
a extinde 

capacitatea 
pana la 180 de 

senzori



7

MUMO2.0
Multifunction Module 2.0, can be used as 
input module (for example to integrate 
counting devices) or output module (for 
example, to control other devices via a 24 V 
DC relay or simple 3rd party signs). 2 inputs 
or outputs; RS485; IP66

INDECT 200803 buc 2 € 78,00 € 156,00

modul pentru 
conting si 
comanda 
bariere

8

Enclosure for MAMO 2.0 / MUMO 2.0 / 
DIMO 2.0
IP66, incl. assembly; 110x110x67 m m / 
4.33x4.33x2.64"

INDECT 2008001 buc 2 € 20,00 € 40,00 cutie pentru 
modul mumo

9

ICOM
ICOM Computer, to control up to 2500 
UMS/UDS, 2x500 GB hard disk, RAID 1, 8 
GB RAM, incl. keyboard, mouse and power 
cord (AT/DE, UK); incl.
MS Windows 10 Pro
Preinstallation of software on the ICOM PC 
Location; INDECT office

INDECT 100914 buc 1 € 2.285,00 € 2.285,00
server rackabil 
dar fara sine, 

montaj pe tava

10
Pull Out Rail 19"
Pull out rail for 19"-Rackfor ICOM PC, pull 
out 24"

INDECT 801349 buc 1 € 247,50 € 247,50 sine pentru 
server rackabil

11 Moxa Nport 5232 - 2x 
2x RS422/485-Ethernet Moxa 1193 buc 2 € 267,00 € 534,00

placa server 
pentru 

conectiune 
prin serial la 
concentrator 

(1km)

12

LG Monitor 24BK550Y-B / 61cm (24")
LED IPS / VGA+DVI+DP+HDM1+USB / 
1920x1080 / Speaker / height adjustable / 
black

INDECT 802953 buc 1 € 311,67 € 311,67 monitor

13

ICOM Single License 800 
Single license for communication software 
ICOM INDECT SSA for sites up to 800 
sensor-monitored spaces

INDECT 1010048 buc 1 € 1.650,00 € 1.650,00 software de 
baza



14

IVIS Single License 800 
Single license for visualisation software IVIS 
INDECT SSA for sites up to 800 
sensor-monitored spaces

INDECT 1010058 buc 1 € 1.650,00 € 1.650,00

software user 
web interface 

(rapoarte, 
grafice, moduri 
de gestionare, 

etc)

15 License per space
Software license per sensor-monitored space INDECT 101006 buc 712 € 6,90 € 4.912,80 licenţiere pe 

senzor

16

Cabinet Sign IP65
single-sided, incl. frontdoor for maintenance,
LED-backlit, digits 130mm
Size: W x H x D
630mm x 540mm x 128mm

INDECT 247110 buc 2 € 2.200,00 € 4.400,00 panou locuri 
libere exterior

17

Internal Sign 03,04
Aluminium-Profile-Sign IP65, single-sided,
incl. ceiling installation-brackets, pre-cabled,
digits 130mm
Size: W x H x D
900mm x 240mm x 80mm

INDECT 247120 buc 4 € 980,00 € 3.920,00 panou locuri 
libere interior

18
Barieră 1x230V, cu braţ de până la 3m 
lungime, tip PS Platinuim LCF + KIT BRAT 
ARTICULAT

MAGNETIC 
PARKING PRO- 

RA00010
buc 6 € 3.146,00 € 18.876,00

19 Detector LCF în buclă cu 2 canale INCLUS IN PREŢUL 
BARIERELOR buc 6 € 0 € inclus in preţul 

barierelor

20 Buclă inducţie, tip FS8P, prefabricată, cu 
borduri incluse pentru lăţime max. 4m FAST PARK buc 12 € 112,00 6 1.344,00

21
Staţie intrare tip Platinum, modulară, operare 
24/7 
+ VOIP

HUB LESHB1 buc 2 € 4.551,00 € 9.102,00

22

Staţie ieşire, tip Platinum, ce va procesa 
tichete cu coduri de bare şi cârduri de acces 
(abonamente), operare 24/7 
+VOIP

HUB LXSHB1 buc 4 € 4.249,00 € 16.996,00

23 Cititor RFID, tip EM4102 125kHz
INCLUS IN PREŢUL 
TERMINALELOR SI 
AUTOMATELOR

buc 8 € 0 €
inclus in preţul 
terminalelor si 
automatelor



24 Sistem control: Platinum open desktop 
echipat cu până la 10 minî-pc HUBJMSL1 buc 1 € 3.789,00 € 3.789,00

25

PC complet echipat, inclusiv POS, monitor 
TFT de 21,5"
POS 15.6" FHD touch, imprimanta 
incorporata si un al doilea display pentru 
clineti de 10.1" HD

HUB '110.G00223 buc 1 € 665,50 € 665,50

26

Licenţă software
PENTRU 9 PERIFERICE (6 TERMINALE, 2 
AUTOAMTE S11 CASA MANUALA)
+ VOIP

HUB 7500.100000 buc 1 € 6.774,74 € 6.774,74

27

Cititor de cârduri, tip pistol (se poate ţine în 
mână), conectat la PC prin USB, inclusiv 
software
Modei tip desktop aşezat pe birou

HUB 02.000074 buc 1 € 41,00 € 41,00

28 Imprimantă tichete coduri de bare (high- 
performance)

INCLUS IN PREŢUL 
DE POS

buc 1 € 0 € inclus in preţul 
de pos

29 PC cititor RFID, compatibil EM4102 HUB 15,000006 buc 1 € 300,00 € 300,00

30

Staţie modulară automată tip Platinum
+ REST 50 BANI, 1 LEU, 5 LEI, 10 LEI
+ PLATA CU CARD CONTACTLESS SI
CHIP&PIN
+UPS
+VOIP

HUB ASHB1 buc 2 € 15.396,00 € 30.792,00

31 Validator monede INCLUS IN PREŢUL 
AUTOMATELOR buc 2 € 0 € inclus in preţul 

automatelor

32 Validator bancnote (bill-to-bill) INCLUS IN PREŢUL 
AUTOMATELOR

buc 2 € 0 € inclus in preţul 
automatelor

33 Cutie tickete coduri de bare - 4500 tichete în 
cutie (5000 TICHETE) HUB 20,000067 buc 2 € 140,00 € 280,00

34 Card transponder EM4102 cu număr (10 
buc./set) HUB 786334 buc 1 € 22,00 € 22,00

35
X56 Rola de haritie termica pentru chitanţe 
(120mm diameter, 140qr paper) HUB 2,000075 buc 2 € 25,00 € 50,00 |



36 Door Access Controller, IP45 HUB buc 1 € 1.233,00 € 1.233,00 cititor pentu 
acces baie

37 Protecţii metalice echipamente FastPark buc 6 € 200,00 € 1.200,00

38 Programare, PIF si training buc 1 € 2.500,00 € 2.500,00

39

Engineering: Network {per 200 spaces) 
Engineering according to supplied AutoCAD 
drawings; drafting of a schematised cabling 
layout (not including cabling engineering!) 
and positioning of all network components, 
compilation of a component list.

200331 buc 4 € 165,00 € 660,00 proiectare

40

Commissioning: DWG-Clearing (per 
drawing)
Clearing of the dwg files for SVG production, 
comprising the elimination of all layers 
except
for walls, linemarking and traffic directions

200335 buc 2 € 145,00 € 290,00 personalizarea 
softului de 
interface cu 

realizarea harţii 
parcării

41

Commissioning: SVG Production (per 
drawing)
Production of SVG files from supplied and 
cleared dwg files to be uploaded to the user 
interface; Location: INDECT office

200336 buc 2 € 145,00 € 290,00

42

Commissioning: Config Remote 
Maintenance and Interfaces to other 
Systems (per site)
Configuration of remote maintenance and 
interfaces to other systems (parking system, 
fire alarm, building management system, 
barrier control, traffic direction control etc.); 
on-site activity, travelling expenses not 
included

1993-001 buc 1 € 625,00 € 625,00

alocarea unui 
om pentru 
procesarea 
proiectului: 
stabilirea 

configuraţiilor, 
desgin 

panouri, 
introducerea 

unui client nou, 
etc



43

Training End User's Package
• Basic Module 1 - INDECT as Your Partner
• Basic Module 2 - Product Overview
• Project Management 4 - Warranty Handling
• User Training 1 - IVIS
• User Training 2 - IVIS Statistics

200340 buc 1 € 375,00 € 375,00 training

44 PIF buc 1 € 1.500,00 € 1.500,00

Total € 181.199,41

Observaţii
Preturile sunt in Euro fara TVA si taxa verde
Taxa verde este in valoare d e ...
Termen de livrare maxim 12 saptamani de la comanda.
Termenul de livrare pentru senzori INDECT este de 8-10 saptamani de la comanda.
Garanţia echipamentelor este de 36 luni
Partea de infrastructura, cablare, săpături, construcţii civile, avize,etc. nu este Inclusa in oferta.

FURNIZOR Beneficiar
FAST PARK Co. S.R.L. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Administrator Preşedinte CA,
Anton ROESCU Cristina ARGHIR

Director General Adjunct, 
Cristinela GROSU
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www.primarie3.ro

Nr.324394 /06.04.2020

Către,

CABINET PRIMAR

E-MAIL Etw«fn an Incorporaţi va @ prim ar1e3.ro 
Str, intrarea O dobeşti nr, 5-7 , Sector 3. 032158 , Bucureşti

t i f ’

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente;

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui societăţii Internet şi 
Tehnologie S 3 SRL pentru încheierea unui contract de furnizare cu FAST PARK CO 
SRL, în valoare de 181.199,41 euro fără TVA, în vederea iniţierii proiectului 
menţionat.

Compartiment 
Guvemanţa Corporativă, 

Silviu Hondola

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul Îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi in baza unui temei legal justificat. Va puteţi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1

http://www.primarie3.ro
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C O M P A R T IM E N T  G U V E R N A N Ţ Ă  C O R P O R A T IV A

E-MAIL guvwn an UcorporattvaGP prim arift3.ro 
Str. Intrarea Odobeştf nr. 5-7, Sectors, 032158, Bucureşti

Nr. 324377/06.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui consiliului de 
administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S 3 SRL în vederea încheierii 

contractului de furnizare cu FAST PARK CO SRL

Având în vedere:
- adresa societăţii Internet şi Tehnologie S 3 S .R.L. cu nr.827/03.04.2020 înregistrată la Cabinet 
Primar cu nr. 323462/03.04.2020
- adresa societăţii Internet şi Tehnologie S 3 S.R.L. cu nr.807/02.04.2020 către societatea SD 
3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL de solicitare a aprobării acordării unui mandat 
preşedintelui societăţii în vederea încheierii contractului de furnizare cu FAST PARK CO SRL
- Decizia societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRLnr. 2252/03.04.2020 de aprobarea 
acordării unui mandat preşedintelui societăţii în vederea încheierii contractului de furnizare cu 
FAST PARK CO SRL
- Decizia Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S 3 S.R.L. nr.788 din 
01.04.2020 prin care se aprobă achiziţionarea de produse şi servicii conexe (sistem de plată, 
monitorizare locuri de parcare şi ghidare) de la FAST PARK CO SRL în valoare totală de
181.199,41 euro fără TVA necesare proiectului parcare Decebal
- Oferta FAST PARK CO SRL nr. 700/30.03.2020 sistem de plată, monitorizare locuri de 
parcare şi ghidare
- modelul de contract încheiat între societatea Internet şi Tehnologie S 3 SRL şi FAST PARK 
CO SRL
- Anexa la contractul de furnizare cu lista de preţuri

Conform prevederilor art, 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societăţii Internet şi 
Tehnologie S 3 S.R.L.: „Sunt de competenţa Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea 
operaţiunilor juridice ale societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una suta m i i ) Euro 
exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare 
se desfăşoară în mod succesiv”

în plus. Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 prevede că: ”Hotărârile 
asociaţilor se iau în adunarea generală”

Metodologia proceselor de ofertare şi achiziţionare în cadrul societăţii Internet şi 
Tehnologie a fost aprobată prin HCLS 3 nr. 334 din 31.07.2018.

Contractul este încheiat în vederea finalizării proiectului parcare Decebal.
Societatea face precizarea că investiţia este prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli 

pentru anul financiar 2020 aprobat prin HCLS 3 nr. 30/10.02.2020.

Datele dumneavoastrfi personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate eu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, Datele pot fî dezvăluite unor terfi în baza unui temei legal juslificaL Vă putefi exercita drepturile prevăzute 
în Regulamentul UE 2016/679, printre cerere scrisă, semnată si datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
preşedintelui societăţii Internet şi Tehnologie S 3 SRL în vederea încheierii contractului de 
furnizare cu FAST PARK CO SRL în valoare de 181.199,41 euro fără TVA, cu respectarea 
prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment 
Guvemanţa Corporativă, 

Silviu Hondola

2



INTERNET 
& TEHNOLOGIE 
S e c t o r  S

INTERNET & TEHNOLOGIE 5ECTOR 3 
CUI 38189005; Nr inreg. Reg. Com. J4CV15452/2017 

Web: office@Its3.ro, mujiii.lts3.ro 
Calea Vlton, nr. 242, birou 1,2,6, Sect. 3, Bucureşti

Nr. 827/03.04.2020
SECTOR 3

CABINET PRIMAR
Către Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti

*1
dl. Robert Sorin Negoiţă. Primarul Sectorului 3 Bucureşti

Sediul Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, Bucureşti

Referitor Acordarea unul mandat Preşedintelui CA. al societăţii INTERNET Şl TEHNOLOGIE

Stimate domnule Prim ar/Stimaţi membri oi Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INTERNET Şl TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. 
Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativă, birou 4, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/15452/2017, având CUI R0381B9005, reprezentată legal 
de dna. Arghir Cristina Elena. în calitate de Preşedinte Consiliu de Administraţie, având în vedere 
calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societăţii subscrise, precum şi scopul pentru 
care a fost constituită societatea, respectând prevederile
Art 12.1, lit m) din Actul Constitutiv, Adunarea Generală a Asociaţilor „Sunt de competenţa Adunării 
Generale a Asociaţilor aprobarea operaţiunilor juridice care depăşesc valoarea de 100.000 (una sută miQ 
Euro exclusiv TVA valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se 
desfăşoară în mod succesiv;"

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui 
mandat Preşedintelui CA. al societăţii INTERNET Şl TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unul 
contract de furnizare cu FAST PARK Co. S.R.L, cod fiscal 40838511, cu o valoare totală de
181.199,41 euro Ia care se adaugă TVA, pentru achiziţionarea fie produse aferente sistem de piaţă, 
monitorizare locuri de parcare şi ghidare, inclusiv servfdi conexe, necesare proiectului Curenţi 
slabi parcare Decebal.

Tn temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 
înfiinţarea societăţii SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL Societatea a fost înfiinţată şî funcţionează în 
temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de 
activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activităţi de management (gestiune şi 
exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Menţionăm că suma propusă spre aprobare se regăseşte şi se încadrează în bugetul aprobat al 
societăţii prin HCLS nr 30/10.02.2020.

La prezenta adresă anexăm
1. Hotărârea CA nr 788/01.04.2020

S3 SRL în vedere semnării unul contract de furnizare

Pag. 1 din 2
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INTERNET & TEHNOLOGIE SECTOR 3 
CUI 36189005; Nr inreg. Reg. Com. J4Q/15452/2017 

LLIeb: office@lts3.ro, mimu.lts3.ro 
Calea Vftan, nr. 242, birou 1.2.6, Sect. 3, Bucureşti

2. Draftul de contract cu FAST PARK Co. S.R.L, <»d fiscal RO40838511
3. Anexa cu lista de preţuri detaliată

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local 
Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local cu obiect acordarea unui 
mandat Preşedintelui C A  al societăţii INTERNET Şl TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui 
contract de furnizare cu FAST PARK Co. S.R.L, cod fiscal 400438511, cu o valoare totală de 181.199,41 
euro la care se adaugă TVA

Având în vedere că atât şedinţele comisiilor de specialitate, cât şi cele ale Consiliului Local, se ţin 
în sistem de videoconferlnţă, persoana care va susţine proiectul de hotărâre este Cristina Arghir, email

Cu consideraţie.

Arghir Cristlna-Elena,

în calitate de Preşedinte Consiliu de Administrare, 

S.G INTERNET Şl TEHNOLOGIE S3 S.R.L

ARGHIR K ! X gnedby ARGHIR
CRISTINA- CRISTINA-ELENA
c i  c m  a  Date; 2020.04.03ELENA U  2725+03 W
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in t er n e t

I  & TEHNOLOGIE

|  Se c to r  3

Nr. 788/01.04.2020

DECIZIE

INTERNET &  TEHNOLOGIE S3 
CUI R038189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017 

Tel. 0310 699 145, Web: office@rts3.ro, www.its3.ro 
Calea Vitan, nr. 242, birou 1, 2, 6 - Sect. 3, Bucureşti

Având în vedere,
a) Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului Bucureşti, privind înfiinţarea 

societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL
b) Actul Constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL, cu modificările şi completările ulterioare
c) O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare,
d) Hotărârea nr. 334/ 31.07.2018, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului Bucureşti, privind 

aprobarea Metodologia proceselor de ofertare şi achiziţionare in cadrul Internet si Tehnologie S3 SRL
Consiliul de Administraţie al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL, numit în funcţie în baza Hotărârii nr. 
692/28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă achiziţionarea de produse si servicii conexe (sistem de plată, monitorizare locuri de parcare 
si ghidare) de ia FAST PARK Co. S.R.L, CUI 400438511, conform anexei prezentei decizii, in valoare totala de
181.199,41 euro la care se adauga TVA, necesare proiectului Parcare Decebal.
Art. 2. Se împuterniceşte Preşedintele CA al societăţii Internet si Tehnologie S3 SRL sa înainteze către AGA 
propunerea de aprobare a achiziţiei prevăzute la art 1.

Preşedinte C A

Cristina -  Elena ARGHIR
a y y i  11n
A ttw tm  CHEIWA-ELENA
CRISTINA-ELENA

Membri CA.

Luiza -  Florentina DINU DINU LUIZA-
FLO RENTINA c«t ii.oi.it «ion

Petruţ -  Cosmin MATEI M ATEI PETRUT- CosMH
C O S M IN  fata.MmUH.DI H^4iZ403W

Adrian -  Marian COCOŞ COCOS ADRIAN- j*™*dmm * cocos atrw

MARIAN Polc- 20ÎP.C4.CI1 11:4957 4MOT

Emma -  Elena -  Mihaela POPA POPA EM M A - SctnutdltfUihPWAEMMA- 
ELENA-M IHAELA phx-otuh.pi uowutww

Angela RADU R A D U  A N f i F I  A  *-***«*■*«»•»*r in L / u  n n u L L n  d>ik»]4M41mjo:i i-huw

Anda -  Ioana NEGOIŢĂ N E G O IT A  0l*lt4ly by N EcVxTA
AfJDA-KMNA

A N D A - IO A N A  t_____ toi 175*21 ■hhw

mailto:office@rts3.ro
http://www.its3.ro


SALUBRITATE 

Şl DESZĂPEZIRE S3

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucureşti 
C.U.I.: RO 37804020 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017
email: salubritate.s3@vahoo.com email: salubrltates3.runos@gm ail.com

Către,
— -  J L 2 5 Z  !

02> OL) ă o g â

S.C. Internet &  Tehnologie S3 S.R.L.

Referitor: Solicitarea privind acordarea unui mandat Preşedintelui C.A. al societăţii 
INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui contract de furnizare cu 
FAST PARK Co. S.R.L., cod fiscal RO 40838511, cu o valoare totală de 181.199,41 euro la care 
se adaugă TVA, pentru achiziţionarea de produse aferente sistem de piaţă, monitorizare locuri 
de parcare şi ghidare, inclusiv servicii conexe, necesare proiectului Curenţi slabi parcare 
Decebal.

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societăţii S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr, 

807/02.04.2020, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 2236/02.04.2020 în calitate de Asociat 

minoritar al S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, se aprobă:

Solicitarea privind acordarea unui mandat Preşedintelui C.A. al societăţii INTERNET 
ŞI TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui contract de furnizare cu FAST PARK Co. 
S.R.L., cod fiscal RO 40838511, cu o valoare totală de 181.199,41 euro Ia care se adaugă TVA, 
pentru achiziţionarea de produse aferente sistem de piaţă, monitorizare locuri de parcare şi 
ghidare, inclusiv servicii conexe, necesare proiectului Curenţi slabi parcare Decebal.

Preşedinte C.A., 

Niţu Mihai
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S C, INTERNE? SI TEHNOLOGIC 83 SRL

SB« F»-*a
Nr.
crt.

N r.l
caP-l

Denumire produs Producător / Furnizor Cod produs U.M.ICantitate Preţ Unitar de 
achiziţie EURO

Preţ Total de 
achlzUa Z h M o t a E H f ®  k

SISTEM DE PLATA ŞI MONITORIZARE LOCURI DE PARCARE W  6 3Echipamente

1 1,5.29

JDS Seneortap
Sensor târ precise vehicle detection in indoor 
cur perks. Instated at front edge of space.
Installation height; 2 2 -  25m . Not including 

tee tndicattor LED.

INDECT 200251 buc 712 € 53,00 £ 37.736,00 SENZOR

2
UDS Casing Base
ndudtng UDS Terminal Print and 2 cable 
pommels

INDECT 200230 buc 712 e ie.5o € 11.748,00 SUPORT SENZOR

3 1.5.31

UDS LED Sot doubts sided. whUe/whHe 
With double-aided RGB LED, double-aided 
LED plug vdule/white, 50* lent ki both 
directions, preassembted. Including shod 
cable

INDECT 2002555 buc 712 € 13.10 £ 9.327,20

MODUL DE LEDURI SENZOR. IN 
FUNCŢIE DE fNALTIMEA DE 

INSTALARE. PENTRU 0  VIZIBILITATE 
MAI BUNA SE POATE COTA O 

EXTENSIE A  LEDULUI

4 1.5.32
UDS C-Channel Set
Sensor instellstinn ling DM35 with screws 
and souare C-channel fixture

INDECT 2002533 buc 712 £ 2,75 £ 1.950.00 SUPORT PRINDERE PE JGHEAB 
METALIC

fi 1.5.33

COMO
Communication module Ind. power supply to 
control and power up to BO UMS/UDS (180 
UMS/UDS widi additional POSU): IP6 S

INDECT 100804 buc 4 £ 374.00 £ 1495,00 CONCENTRATOR DE DATE

6 1.5.34

POSU
Addticnal power supply, 240W / 24VDC, to 
power up M 180 UMS/UDS par COMO (aae 
COMO); IP65

INDECT 100605 buc 4 £ 260,50 £ 1.122.00

SURSA PENTRU CONCENTRATOR DE 
DATE PENTRU A  EXTINDE 

CAPACITATEA PANA LA 180 DE 
SENZORI

7 1.5.35

MUMO2.0
Multifunction Module 2.0, can be used as 
Input modula (for example to Integrate 
counting devices) or output module (fCr 
example, to control other devices vis a 24 V  
□C  relay or simple 3rd party signs). 2 inputs 
or outputs; RS485; IP86

INDECT 200803 buc 2 « 78,00 £ 156,00 MOOUL PENTRU CONTING SI 
COMANDA BARIERE

8 1.5.38

Enclosure for MAMO 2.0 / MUMO 2 .0 1 
CHMO2.0
1P86, ind. assembly; 110 x 110 x 67 mm / 
4.33 X 4.33x2.64*

INDECT 2005001 buc 2 £ 20.00 £ 40.00 CU R E PENTRU MODUL MUMO

8 1.537

ICOM
ICOM Computer, to control up to 2600 
UMS/UDS, 2x300 GB hard Sab, RAID 1,8 
GB RAM. Ind. keyboard, mouse and power 
cord (AT/DE, UK); Ind,
MS Windows 10 Pro
Preinstallation of software on the ICOM PC 
Location: INDECT office

INDECT 10D914 buc 1 £ 2.265,00 £ 2585,00 SERVER RACKABIL DAR FARA SINE. 
MONTAJ PE TAVA

10 15.35
Pull Out RaU 19*
Pull out rail tor 1B*-Rack fix ICOM PC. pull 
out 24“

INDECT 601349 buc 1 € 24750 € 247,50 SINE PENTRU SERVER RACKABIL

11 15.31
Moxa Nport 5232 - 2x 
2x RS422/485-Elhemal INDECT 1193 buc 2 £ 257,00 £ 634,00

PLACA SERVER PENTRU 
CONEGTIUNE PRIN SERIAL LA  

CONCENTRATOR (1KM)

12 1.5.41

LG Monitor 248K550V-B / 61cm (24*) 
LED IPS / VGA+OVHDP+HDMI+USB / 
1920x1060 / Speaker/heijpit adjustable / 
black

INDECT 802953 buc

’

£ 311.87 £ 311,67 MONITOR



13 1.5.41

ICOM Single License 500 
Single license for communication software 
ICOM INDECT SSAfor sites up fo 800 
senaor-monitored spaces

INDECT 1010046 buc 1 c 1.650,00 € 1.650,00 SOFTWARE D£ BAZA

14 1542

IVIS Single License 600 
Single license lor visualisation software IVIS 
INDECT SSA for sites up to 800 
sensor-monitored spaces

INDECT 1010068 buc 1 e 1.650.00 e 1.650,00
SOFTWARE USER W EB INTERFACE ( 

RAPOARTE, GRAFICE, MODURI DE 
GESTIONARE, ETC)

15 1,6.43 License per space
Software license per sensor-monfforad space

INDECT 101006 buc 712 € 6,80 E 4.912,80 LICENŢIERE PE SENZOR

16 15.44

Cabinet Sign IP65
single-sided, Ind. frontdoor tor maintenance, 
LED-batkliL digits 130mm 
Size: W x H x D  
630mm x 540mm x 128mm

INDECT 247110 buc 2 € 2.20050 « 4.400,00 PANOU LOCURI LIBERE EXTERIOR

17 15.45

Internal Sign 03.04
Aluminiu m-ProNe-SIgn IP65, single-sided, 
Ind. ceiing Installation-brackets, pra-cabted, 
digits 130mm 
Stea: W x H x D

INDECT 247120 buc 4 € 060,00 € 5.020,00 PANOU LOCURI UBERE INTERIOR

DetedOf LCF to bucB CO 2 canale_________________
Bucii Inducţie, Op FS8 P. prefabricaţi, cu bolduri Inclusa 
pentru mima max, rim

INCLUS IN PREŢUL BARIERELOR

31 1.5.68 fastPark buc 12 112.00 1.344,00

32 15.60 Staţia Intram Op Platinum, modularii, operare 24/7
+ VOIP_________________________________ HUB LESHB1 bUC 4.551,00 8.102,00

33 1.6.81
Staţie lăţire, lip Platinum, ca va procesa «chete ou oodtai 
da bare şl canturi de acces {abonamente), operare 24/7 
tV o lP

HUB LXSHB1 buc 4.249.00 16.886,00

1.5.82 Cititor RFID, Dp EM4102 12SXHZ INCLUS IN PREŢUL 
TERMINALELOR S i AUTOMATELOR buc INCLUS IN PREŢUL TERMINALELOR 'ci 

AUTOMATELOR

36 1.5.63 Sistem contrei: Platinum open desktop echipai cu până 
la lOtnlnFpc_________________________________

HUB JMSL1 buc 3.788.00 3.789,00

36 15.64
PC complet echipaL Inclusiv POS, monitor TFT da 21,5"
POS 15.8’  FHD touch, imprimanta Incorporata *1 un si 
doses display pentru cinat de 10.1" HO

HUB 110.000223 buc 66550 66550

37 1.6.85

I leenţfi soflwsfB
PENTRU 8 PERIFERICE (6 TERMINALE, 2 AUTOAMTE 
S11 CASA MANUALA)

V O I P _________________________

HUB 2500.100000 buc 6.774,74 6.774.74



38 1 .s.ae
CHHorde canturi, flp pistol (se poate (Ine to mânii), 
conectat la PC prin USB, Inclusiv software
Propunem modelul lip desktop ase at pe birou

HUB 02.000074 buc 1 € 41 ,00 € 41.00

3» 1.6.67 Imprimantă tichete coduri de bare (high-performance) INCLUS IN PREŢUL IK  POS buc 1 € - INCLUS IN PREŢUL DE POS
40 1.5.68 PC Cititor RFID, compatibil EM4102 HUB 15.000006 buc 1 £ 300,00 e 300,00

41 16.69

Staţie modularâ automată Dp Platinum
♦ REST 50 BANI, 1 LEU, S LEI, 10 LEI
+ PLATA CU CARD CONTACTLESS St CH1P&PIN
♦UPS
+V01P

HUB ASHB1 buc 2 € 15396,00 t 30.792.00

42 1.5.70 Validator monede
INCLUS IN PREŢUL 

AUTOMATELOR buc 2 £ - INCLUS IN PREŢUL AUTOMATELOR

43 1.5.71 Validator bancnota (MIMo-toliq
INCL1 IS IN PREŢUL 

AUTOMATELOR
buc 2 £ - INCLUS IN PREŢUL AUTOMATELOR

44 1.5.72
Cutia ttckete carturi de bare - 4500 tichete tn cutie (SDOD 
TICHET.")

HUB 20,000007 buc 2 e 140,00 € 260,00

46 1.5.73 Card t ra n s p o n d e r  EM4102 cu n u m ă r  <10 bucJset) HUB 780334 buc 1 E 22.00 £ 22.00

1 46 13.74 n ir v  n ow  un nunei» w n u c a  p m tru  c fil:—;v^ \  «m îiir ii 
d iam eter, 1 4 0 o rp sp w )

HUB 2,000075 b u c 2 £ 25,00 £ 50,00 I

47 1.5.75 D oo r A cce s*  C on tro lle r, 1P45 HUB b u c 1 € 1.233,00 e 1.233,00 CW tor pu ttlu  a c c e s  bate

48 1.5.76 M en lw su ri»  so ft JM S  p la ta  anua l» HUB 3000.000001 b u c 0 £ 890,00 € -
OPTIONAL -  d a co  sa te  n « w ie  de  update, 

ne  po t t a »  p e  urma |
4 9 1.5.77 In sta la re  Terminal in tram fa stP a rk b uc 2 £ 240,00 e 460,00

50 1.6.78 In sta la re  T a rm ina l Ieşire tastP snk buc 4 £ 240,00 £ 960,00

51 1.5.79 InU  a tare  Autom at de Urcare fastPark b u c 2 £ 300,00 € 600,00
62 1.5.80 In sta lam  B a rie re  auto  3-Sm fastPark b u c 6 E 150,00 £ 900,00

63 1.5.81 Insta la re  B u c le  da  Inducţie faatPark b uc 12 £ 100,00 € 1200,00

64 15.82 In sta i" 'J  S o tu e r cen tra l + P O S fastPark b uc 1 £ 200.00 c 200,00 J
V 66 1.5.83 Insta la re  '  ttio r d oo r a c c e s s fastPark b u c 1 £ 50,00 £ 50.00 I

I 66 1.534 Protects m eta lice  ech ipam ente fastPark buc 0 £ 200,00 € -

Dpacnst- PREŢUL POATE SA DIFERE J 
IN FUNCŢIE DE MĂSURĂTORILE DIN [ 

TEREN. IN TOTAL ESTE NEVOIE DE 14 
BUC.

I 57
1.9.85 Prooramare, PIF si vetoing fastPark b u c 1 £ 2.500,00 £ 2.500,00

B 66 1.5.88 P ro le ::.:: fastPark buc 1 J5___ 600,00 € 600.00 [ 1

'

69 1.5.87

Engines.,. v . nmnunt tper a u  spaces) 
Eniţlraertrc nceardtop IO supplied AutoCAD 
drawings; drafting of e schematised cabling 
layout (not including cabling anglnaeriegl) 
and positioning of alt network components. 
compiieSon of a component list.

INDECT 200331

« -

buc 4 C 165,00 £ 660.00 PROIECTARE

60 1.5.88

Commissioning: DWG-Clesring (per 
drawing)
Clearing of the dwg Bias far SVG production, 
comprising the elimination of all layers except 
for - .alls. Bn»marking and tragic directions

INDECT 2G0335 buc 2 £ 145,09 £ 290,00

_
PERSONALIZAREA SOFTULUI DE 1 

INTERFACE CU REALIZAREA HARŢII 1 
PARCĂRII 1

61 1.5.80

Commissioning: SVG Produdion (per 
drawing)
Production ol SVG filesftom supplied and 
cleared dwg files fa be uploaded to the user 
Interface; Location; INDECT office

INDECT 200336 buc 2 £ 145.00 £ 290,00



62 1-5.90

Commissioning: Config Remote 
Maintenance and Interfaces to other 
Systems (per Me)
Configurat] on o( remote maintenance end 
interface! to other system* (parkkr system, 
firs aterm, buiktfng msitettamam system, 
banter contrat, tmfllc (Fraction control etc,); 
on-Ette activity, tievellng expenses not 
induded

INDECT 19934101 buc 1 € 625,00 € 025,00

ALOCAREA UNUI OM PENTRU 
PROCESAREA PROIECTULUI: 

STABILIREA CONFIGURAŢIILOR, 
OfcSGIN PANOURI, INTRODUCEREA 

UNUI CLIENT NOU. ETC

63 1.5.91

Trainlna End User’s Package
• Bests Vtodule 1 - in DEC .' as Your Partner 
> Basis Modute 2 - Product Overview
• Project Managsmant 4 • Warranty Bandung 
- UaerTralnin.-1 - IVIS
• User Training 2 - IViS staSsfies

INDECT 200340 buc 1 C 375,00 € 375(0G TRAINING

64 1.5.92 PIF in cazui in tare nu vin delegaţi si ne ajute remote lasIPark buc 1 € 1.500.00 € 1.500.00
Total € 184.989,41

Observaţii
Preturile sunt In Euro fara TVA si taxa verde Total ghidare € 87.234,17
Term en de livrare 10-12 saptam ani de la com anda. De verificat la momentul plasării comenzii pentru HUB Total parcare e 97.755,24
Term enii! de livrare pentru senzori INOECT este d* 8-10 saptamani de la comanda.De verificat în  momentul com enzii. Suportil se pat comanda mai repede pentru Instalare.
Garanţia echipam entelor este de minim 24 luni
P a rt»  de Infrastructura, cablare, săpături, construcţii civile, avize,etc. nu este Indusa In oferta.
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INTERNET &  TEHNOLOGIE SECTOR 3 
CUI 38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017

Calea Vitan, nr. 242, birou 1,2,6, Sect. 3, Bucureşti
Web: office@its3.ro, www.its3.ro

Nr. 807/02.04.2020

Către SD3 -  SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL
Dl Nitu Mihai - Preşedinte Consiliu de Administraţie al SC SD3 -  SALUBRITATE 
SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Sediul Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158

Referitor Acordarea unui mandat Preşedintelui C.A. al societăţii INTERNET Şl TEHNOLOGIE

Subscrisa, SC INTERNET Şl TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. 
Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 154-158, Clădire Administrativă, birou 4, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/15452/2017, având CUI R038189005, reprezentată legal 
de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Preşedinte Consiliu de Administraţie, având în vedere 
calitatea SC SD3 -  SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL de Asociat minoritar al societăţii subscrise, 
înaintăm prezenta,
Art 12.1, lit m) din Actul Constitutiv, Adunarea Generală a Asociaţilor „Sunt de competenţa Adunării 
Generale a Asociaţilor aprobarea operaţiunilor juridice care depăşesc valoarea de 700.000 (una sută mii) 
Euro exclusiv TVA valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se 
desfăşoară în mod succesiv, f
Art 12.1 lit o) din Actul Constitutiv, Adunarea Generală a Asociaţilor „hotărăşte în orice altă problemă 
importanţa privind activitatea Societăţii;"

înaintăm prezenta.

Solicitare privind acordarea unui mandat Preşedintelui CA . al societăţii INTERNET Şl 
TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui contract de furnizare cu FAST PARK Co. S.R.L., cod 
fiscal RO 40838511, cu o valoare totală de 181.199,41 euro la care se adaugă TVA, pentru 
achiziţionarea de produse aferente sistem de piaţă, monitorizare locuri de parcare şi ghidare, 
inclusiv servicii conexe, necesare proiectului Curenţi slabi parcare Decebal.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 355/25.08.2017 
înfiinţarea societăţii SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL. Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în 
temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de 
activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activităţi de management (gestiune şi 
exploatare) a m ijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Menţionăm că suma propusă spre aprobare se regăseşte şi se încadrează în bugetul aprobat al 
societăţii prin HCLS nr 30/10.02.2020,

La prezenta adresă anexăm
1. Hotărârea CA nr 788/01.04.2020
2. Draftul de contract cu FAST PARK Co. S.R.L., cod fiscal RO40838511
3. Anexa cu lista de preţuri detaliată

S3 SRL în vedere semnării unui contract de furnizare
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INTERNET &  TEHNOLOGIE SECTOR 3 
CUI 38189005; Nr inreg. Reg. Com. J40/15452/2017

Calea Vitan, nr. 242, birou 1,2,6, Sect. 3, Bucureşti
Web; office@its3.ro, www.its3.ro

4. Oferta Fast Park pentru furnizare sisteme de parcare, plata si monitorizare locuri de parcare, 
nr 700/30.03.2020

Pentru aceste considerente, solicităm acordarea unui mandat Preşedintelui C.A. al societăţii 
INTERNET Şl TEHNOLOGIE S3 SRL în vederea semnării unui contract de furnizare cu FAST PARK Co. S.R.L, 
cod fiscal RO 40838511, cu o valoare totală de 181.199,41 euro la care se adaugă TVA.

Cu consideraţie,

Arghir Cristina-Elena,

în calitate de Preşedinte Consiliu de Administrare,

S.C. INTERNET Şl TEHNOLOGIE S3 S.R.L

ARGHIR
CRISTINA-
ELENA

Digitally signed by
ARGHIR CRISTINA- 
ELENA
Date; 2020.04.02 
08:05:11+0300'
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4/3/2020 Tipăresc înregistrare

20-323462-P53

Nr.lnreg.: 323462 
Data înreg.: 03.04.2020 
Ora inreg.: 12:37:45
Provenienţa: ITS 3 Internet sf Tehnologie S3 
Telefon:
Adresant: Primăria Sectorului 3 - Bucureşti
Cuprins: Solicitare iniţiere proiect de hotarare privind acordarea unui mandat presed CA in
vederea semnam unui contract de furnizare
Adresa:Bucureşti, strada
Adresa Lucrare:Bucuresti, strada
Observaţii:
Nr. File:l
Termen de rezolvare: 30 zile 

Program  de lucru
luni, marţi, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,
Joi: 8:30 - 18:30 
Telefon
Biroul Relaţii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;
021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328
Serviciul Parcari: 021/341 0711
Direcţia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3
-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145
-Sediul Campia Libertăţii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196
-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

192,188.3.14/ps3/reglstratura/prmt!nreBhr.php?An=2O2O&Nrlnreg=323402 1/1



o lid tare  HCL - Aprobare ach iziţie  ITS3

Subject: Solicitare HCL - Aprobare achiziţie ITS3 
From: <cristina@its3.ro>
Date: 4/3/2020,11:31 AM 
To: <secretariat@prrmarie3.ro>
CC: <f]ori.neacsu@primarie3.ro>

Buna dimineaţa,

Va trimit ataşat documentele pentru
Solicitare de adoptare a unei Hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Preşedintelui C.A. 
al societăţii INTERNET Şl TEHNOLOGIE 53 SRL în vederea semnării unui contract de furnizare cu FAST RARK Co. 
S.R.L., cod fiscal 40838511, cu o valoare totală de 181.199,41 euro la care se adaugă TVA, pentru achiziţionarea 
de produse aferente sistem de plată, monitorizare locuri de parcare şi ghidare, inclusiv servicii conexe, necesare 
proiectului Curenţi slabi parcare Decebal..

Ataşez:
827 Adresa HCL aprobare contract fast park
788 Decizie Consiliu de Administraţie achiziţii produse Fast Park
Draft Contract de furnizare Fast Park
Anexă la contractul de furnizare Fast Park
807 adresa SDZ ptr HCL aprobare contract fast park
700JTS3_Oferta_FastPark ultima oferta de la Fast Park

Mulţumesc

Cristina ARGHIR,
Preşedinte CA.

+40 731111 577
Calea Vitan, nr. 242, se c t 3, Bucureşti
www.its3.ro

NfEKK. - '

Set to*

— Attachments:

827 adresa HCL aprobare contract fast park.pdf 362 KB

sign 788 Decizie achiziţii produse Fast Park.pdf 1.0 MB

Contract de furnizare Fast Park.pdf 161 KB

Anexă la contractul de furnizare Fast Park.pdf 138 KB

700_ITS3_Oferta_FastPark.pdf 948 KB

807 adresa SDZ ptr HCL aprobare contract fast park.pdf 400 KB
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