
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL, a contractului având ca obiect

“Achiziţie chiller - instalaţie ventilare!climatizare sediu Calea Dudesti 191 
(inclusiv montaj, accesorii, taxe, avize, etc.) “

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. I I 5/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 21512001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 420098/CP/08.07.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.418801/08.07.2020 al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi învăţăm ânt;
- Procesul-verbal nr.416966/06.07.2020 al Comisiei de analiză;
- Nota justificativă nr.418715/07.07.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la  art, 

31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi com pletările ulterioare a 
societăţii A lgorithm  Residential S3 SRL;

- Adresa nr.419022/08.07.2020 a Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi învăţământ; 
în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu m odificările şi com pletările ulterioare;
- Instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei N aţionale pentru Achiziţii 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 M etodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al 
M unicipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în  temeiul 
prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Luând în considerare:
- Avizul Com isiei de studii, prognoze cconom io-sociale, buget, finanţe;
- Avizul Com isiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 

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

Administrativ, cu m odificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

A r t l .  Se aprobă preţurile şi tarifele rezultate în  urm a Procesului-V erbal de analiză şi atribuire, 
întocmit dc Com isia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea A lgorithm  Residential S3 SRL, 
prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art2. Se aprobă N ota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din 
Legea nr. 98/2016, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.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 Algorithm  
Residential S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti, a contractului 
având ca obiect “Achiziţie chiller - instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea Dudesti 191 (inclusiv 
montaj, accesorii, taxe, avize, etc.)", în  valoare to tală  de 272.997,90 lei inclusiv TVA şi încheierea 
Contractului prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se îm puterniceşte preşedintele Consiliului de Adm inistraţie al societăţii Algorithm  
Residential S3 SRL, să încheie acte juridice în num ele şi în  contul societăţii prin care să achiziţioneze 
bunurile/serviciile şi, după caz, să închirieze echipam entele/utilajele necesare pentru ducerea la 
îndeplinire a Contractului având ca obiect "Achiziţie chiller - instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea 
Dudesti 191 (inclusiv montaj, accesorii, taxe, avize, etc.) “ în lim ita valorilor asum ate în oferta financiară 
generală şi detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societăţii.

Art.5. Se îm puterniceşte Prim arul Sectorului 3 să semneze Contractul, iar D irecţia Investiţii, 
Achiziţii şi învăţăm ânt, să gestioneze derularea, m onitorizarea şi im plem entarea contractului.

A r t .6. Prim arul Sectorului 3 prin  D irecţia Investiţii, Achiziţii şi I  m ânt şi societatea 
A lgorithm  Residential S3 SRL v a  lua m ăsurile de ducere la îndeplinire a prezen Jtărâri.
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C A B IN E T  PRIM ARSECTORULUI
B U C U R E Ş T I

P R I  M Ă R I A3
TELEFON (004 021) 318 03 513 - 28 FAX (oaţQ fti) 318 03 04 E-MAILcab1ne4prtmar@primarie3.ro

Calea Dudeşti nr, 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

CABINET PRIMAR
Nr....h l o e m

Data.

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL,

a contractului având ca obiect
"Achiziţie chifler - instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea Dudeşti 191 

(inclusiv montaj, accesorii, taxe, avize, etc.) “

Având în vedere defecţiunea apărută la agregatul de producere a apei de răcire existent în 
sediul central al Primăriei Sectorului 3 şi imposibilitatea reparării în parametrii agreaţi, pentru 
asigurarea desfăşurării activităţii administrative a personalului şi publicului în perioadele călduroase, 
se impune achiziţionarea unui chiller - instalaţie ventilaţie/climatizare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de 
prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti ia încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau 
prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind 
aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, societatea Algorithm Residential S3 SRL a înaintat anunţul de 
intenţie nr. 1541/01.07.2020 înregistrat cu nr. 411711/CP/01.07.2020 prin care îşi exprimă intenţia 
privind "Achiziţie chiller - instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea Dudeşti 191 (inclusiv montaj, 
accesorii, taxe, avize, etc.)".

în urma analizei şi evaluării ofertei depuse de către societatea Algorithm Residential S3 SRL, 
Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă, aceasta având o valoare totală de 
272.997,90 lei, inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menţionate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
418801/08.07.2020 al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi învăţământ, am iniţiat proiectul de hotărâre pe 
care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

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

mailto:E-MAILcab1ne4prtmar@primarie3.ro
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Calea Dudeşti nr. 19], Sector 3. 031084, Bucureşti

RAPORT DE SPECIALITATE

la  proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea A lgorithm  R esidential S3 S.R .L., a 
contractului ce are ca obiect “Achizite chiller - instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea 

Dudesti 191 (inclusiv montaj, accesorii, taxe, avize, etc.) “

în  conformitate cu prevederile:
- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 priv ind  achiziţiile publice, cu  m odificările şi 

com pletările ulterioare, “prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de 
drept priva t sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
1.4. autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar 
celui p e  care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;
1.5. mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o 
controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate 
contractantă;
1.6. nu există participare privată directă la capitalul persoanei jurid 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 determinantă asupra persoanei juridice controlate ",

Instrucţiunii nr. 1/2018 a A genţiei N aţionale  pentru  Achiziţii Publice  p riv ind  m odul de 
interpretare a aplicării prevederilor art. 31 d in  L egea nr. 98/2016 priv ind  achiziţiile publice.

- H otărârea Consiliului local al Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti nr. 303/17.07.2018 
priv ind  acordul de prioritizare a în treprinderilor publice având ca autoritate  pub lică  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.

- H otărârea Consiliului local al Sectorului 3 al M unicipiului B ucureşti nr. 530/15.11.2018 
priv ind  aprobarea m etodologiei de atribuire de  către Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie pub lică  în  tem eiul prevederilor art 31 din L egea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice;

Luând în considerare:

1) N ota  nr. 409177/30.06.2020 priv ind cuprinderea in  Strategia anuala de achiziţii publice 
a Sectorului 3 a procedurii de  achiziţie  avand ca obiect “Chiller - instalaţie 
ventilare/climatizare sediu Calea Dudesti 191 (inclusiv montaj, accesorii, taxe, avize, etc.) “

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

http://www.primarie3.r0
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2) N ota estim ativa a D irecţiei Investiţii, A chiziţii si Invatam ant -  Serviciul Investiţii, 
Lucrări Publice priv ind determ inarea valorii estim ate nr. 409184/30.06.2020 aprobată de  către 
Prim arul Sectorului 3;

3) A nunţul de in ten ţie  al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L nr. 1541/01.07.2020 
înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Cabinet Primar sub nr. 411711/01.07.2020.;

4) Caietul de sarcini, instrucţiunile de ofertare si m odelul de contract, aprobate de către 
Prim arul Sectorului 3 in  vederea atribuirii contractului către A lgorithm  R esidential S3 S.R .L 
aferente obiectivului “Chiller - instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea Dudesti 191 
(inclusiv montaj, accesorii, taxe, avize, etc.)“ inregistrate sub nr. 409941/30.06.2020;
5) Referatul nr. 412297/02.07.2020 privind aprobarea de către Prim arul Sectorului 3 a 
dem arării procedurii in  vederea atribuirii contractului în  baza art. 31 d in  L egea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu  m odificările şi com pletările ulterioare, către Algorithm Residential 
S3 S.R.L aferente obiectivului "Chiller - instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea Dudesti 191 
(inclusiv montaj, accesorii, taxe, avize, etc.) “
6) H otărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea b ilanţului 
contabil, a  contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al C onsiliului de 
A dm inistraţie pe  anul 2019 şi a  program ului de activitate pe  anul 2020 ale societăţii Algorithm 
Residential S3 S.R.L;
7) Invitaţia de participare nr. 412303/02.07.2020 transm isă către societatea Algorithm 
Residential S3 S.R.L
8) D ispoziţia de P rim ar de num ire a com isiei de analiză nr. 3076 d in  data 02.07.2020;
9) Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 1559/06.07.2020 depusă de societatea Algorithm 
Residential S3 S.R.L, în reg istrată  la  Prim ăria Sector 3 -  Cabinet P rim ar cu  nr. 
415505/06.07.2020;
10) Procesul - V erbal de deschidere a  Ofertei nr.416963/06.07.2020;
11) Procesul -V erbal de analiza nr. 416966/06.07.2020 al C om isiei de analiză;
12) N ota justificativă nr. 418715/07.07.2020 priv ind încadrarea în  prevederile legale 
precizate la  art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016
Ţinând cont de cele m enţionate m ai sus, cât şi de prevederile a r t . 10 si art. 11 din M etodologia 
de atribuire de către Sectorul 3 al M unicipiului B ucureşti a  contractelor/acordurilor-cadru de 
achiziţie publică în  tem eiul prevederilor art. 31 din L egea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu m odificările şi com pletările ulterioare, aprobată p rin  H otărârea Consiliului local al 
Sectorului 3 al M unicipiului B ucureşti nr. 530/15.11.2018, care stipulează :

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

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

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

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

(4) După aprobare, Procesul-verbal de analiza, va f i  transmis compartimentului care 
gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare iniţierii proiectului de 
hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.
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A rt 11. Atribuirea şi încheierea contractului
(1) Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul 

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

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

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

supunem  spre aprobare C onsiliului Local Sector 3 prezentul proiect de  hotărâre priv ind 
atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 S.R.L a contractului având ca obiect 
“Achiziţie chiller - instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea Dudesti 191 (inclusiv montaj, 
accesorii, taxe, avize, etc.) “ 
respectiv:

1._________aprobarea preţurilor/tarifelor un itare  aprobate prin  P rocesul-verbal de analiza nr. 
416966/06.07.2020 aferent proiectului având ca obiect „Achiziţie chiller - 
instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea Dudesti 191 (inclusiv montaj, 

_________ accesorii, taxe, avize, etc.) “_______________________________________________
Valoarea ofertei (exclusiv TVA) 229.410,00 lei
Valoare T. VA.: 43.387,90 lei
Valoarea ofertei inclusiv TVA 272.997,90 lei

2. aprobarea notei justificative priv ind încadrarea în  prevederile legale precizate la  art. 
31 din Legea nr. 98/2016,

3. aprobarea încheierii contractului având ca obiect ‘‘A chiziţie chiller - instalaţie 
ventilare/climatizare sediu Calea Dudesti 191 (inclusiv montaj, accesorii, taxe, 
avize, etc.) “

SERVICIUL INVESTIŢII, LUCRĂRI PUBLICE 
ŞEF SERVICIU, ]? 

MARIUS POPESCU l \

SERVICIUL DERULARE ŞI MONITORIZARE CONTRACTE DE LUCRĂRIDSERVICII
ŞEF SERVICIU,

o v id iu  t ă r ig b Ud e a n u
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M t x A -

Nr.416966/06.07.2020

APROBAT
PRIM AR

ROBERT SORIN NEGOITA

PROCES VERBAL DE ANALIZA
a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect achiziţie chiller -  

instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea Dudesti nr.191 (inclusiv, montaj, accesorii, taxe, avize, etc.)

întreprinderea publică invitată: Societatea ALGORITHM  RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii:
Prin Nota Direcţiei Investiţii, Achiziţii si invatamant privind determinarea valorii estimate 

nr.409184/30.06.2020 precum şi prin Referatul nr.412297/02.07.2020 s-a prevăzut ca valoarea estimata pentru 
prezenta procedura este de 229.411,77 lei fara TVA, rezultând o valoare de 273.000,00 lei inclusiv TVA.

La determinarea valorii estimate s-au avut în vedere contractele similare incheiate anterior.

Documentele depuse în cadrul ofertei:

a) Documentele de calificare
b) Propunerea tehnică
c) Propunerea financiară

încheiat astăzi, 06.07.2020 cu ocazia şedinţei de deschidere a ofertei depuse de Societatea ALGORITHM 
RESIDENTIAL S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 sub nr.415505/06.07.2020 (înregistrată la 
întreprinderea publică cu nr. 1559/06.07.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziţia nr. 3076/02.07.2020 compusă din:

Preşedinte- ALEXANDRU ION
Secretar - RODICAPOPA
Membru - CONSTANŢA ILIE
Membru- PÂRVAN ALEXANDRA ROXANA
Membru- CRISTINA MARIA ŞERBAN

Membrii supleanţi:

EMILIA CARABULEA 
MONICA STEFANOIU 
GĂLĂŢANU ROBERT ALEXANDRU 
GAVRILA CAMELIA DANA

D-na Emilia Carabulea în calitate de membru supleant o înlocuieşte pe dna Constanţa Ilie, în calitate de 
membru.

Preşedintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:

1



- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 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;
H.C.L.S.3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate 
publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea contractelor având ca obiect execuţia 
de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti; 
H.C.L.S.3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publica in temeiul prevederilor art 31 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
H.C.L.S. 3 nr, 306 /13.06.2019 privind indreptarca erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire 
de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractelor /acordurilor -cadru de achiziţie publica in 
temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice , aprobata prin Hotararea nr. 
530/15.11.2018.

Având în vedere:

Anunţul de intenţie al Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. nr. 1541/01.07.2020 
înregistrat la Primăria Sectorului 3 sub nr.411711/01.07.2020;
Nota nr.409177/30.06.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziţii publice a Direcţiei 
Investiţii Achiziţii şi învăţământ, aprobata de către Primarul Sectorului 3;
Modelul de contract, Caietul de sarcini şi instrucţiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 
3, inregîstrate sub nr. 409941/30.06.2020, in vederea atribuirii contractului către Societatea ALGORITHM 
RESIDENTIAL S3 S.R.L avand ca obiect achiziţia unui agreat producere apa racita-chiller (inclusiv
montaj, accesori, taxe, avize, etc.);
Referatul nr. 412297/02.07.2020 emis de Direcţia Investiţii Achiziţii şi învăţământ privind aprobarea de 
către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii în vederea atribuirii contractului, în baza art. 31 din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, către societatea 
ALGORITHM RESIDENTIAL S3, având ca obiect achiziţie chiller-instalaţie ventilare/climatizare sediu 
Calea Dudesti nr. 191 (inclusiv, montaj, accesorii, taxe, avize, etc.);
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pe anul financiar 2020 al Societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L;
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 80/30.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul financiar 2020 al Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L;
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanţului contabil, a contului 
de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 şi a programului 
de activitate pe anul 2020 ale societăţii Algorithm Residential S3 SRL;
Invitaţia de participare nr. 412303/02.07.2020;
Dispoziţia Primarului Sectorului 3 de numire a comisiei de analiza nr. 3076/02.07.2020;
Oferta depusă de Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. nr. 1559/06.07.2020, înregistrată la 
Primăria Sectorului 3 sub nr. 415505/06.07.2020.

Conform invitaţiei de participare nr. 412303/02,07.2020, deschiderea ofertelor a fost stabilită pentru data de 
06.07.2020 ora 10:30.

Comisia de analiza s-a intrunit astazi 6.07.2020 la sediul Primăriei Sector 3 in vederea evaluării ofertei depuse de 
către Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L

Comisia de analiza a trecut la verificarea şi evaluarea îndeplinirii condiţiilor de participare, depuse de către ofertant 
astfel:

A. CALIFICAREA OFERTANTULUI

Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.a depus următoarele înscrisuri solicitate prin documentaţia de 
atribuire:
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Cerinţa 
minimă de 
calificare

Documentele solicitate
Documente depuse de ofertant ca 
urmare a Invitaţiei de participare nr. 
412303/02.07.2020

Observaţii

1. Situaţia 
personala a 
ofertantului

a) Declaraţie privind indepiinirea cumulativa 
a  condiţiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
0completarea Formularului 1)

Formularul 1
Declaraţie FN/03.07.2020, semnata si 
stampilata, pag. 1

Cerinţă
îndeplinită

b) Declaraţie privind identificarea conflictului 
de interese (completarea Formularului 2)

Formularul 2
Declaraţii FN/03.07.2020, semnata 

si stampilata, pag.2

Cerinţă
îndeplinită

c) Certificate constatatoare privind lipsa 
datoriilor cu privire la plata  impozitelor, 
taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat (buget local, buget de stat etc.) în 
term en de valabilitate la momentul 
prezentării/ Declaraţie pe proprie 
răspundere privind lipsa datoriilor cu privire 
la  plata impozitelor, taxelor sau a 
contribuţiilor la bugetul general consolidat

-Certificat de atestare fiscală emis de 
ANAF cu nr. 217649/12.06.2020 prin 
care declara ca Societatea nu este 
înregistrată cu datorii privind 
obligaţiile fiscale si alte obligaţii 
bugetare la bugetul general consolidat 
pag 6-7.

- Certificat de atestare fiscala emis de 
DGITL Sector 3 cu 
nr. 1973338/12.06.2020 in acre se 
menţionează ca ofertantul figureazaq 
in evidentele compartimentului fiscal 
cu creanţe bugetare de plata in 
cuantum de 3034,00 lei, pag. 3-4 
Ofertantul depune chitanţa pentru 
incasarea creanţelor bugetare locale 
in valoare de 3034,00 lei, seria 
179169/2020
nr.5414387/16.06.2020, pg.5

Cerinţă
îndeplinită

d) C.U.I.

Oficiul National al Registrului 
Comerţului -  CUI 
3749960/19.04.2017; Certificat de 
înregistrare seria B nr. 3480876/ 
28.02.2018, pag.8

Cerinţă
îndeplinită

e) Actul constitutiv al societăţii actualizat Act constitutiv al societăţii din data 
22.06.2020, pag.9-24

Cerinţă
îndeplinită

f) H otărârea CLS3 de înfiinţare a societăţii Hotărârea CLS3 nr. 97/29.03.2017 + 
Anexe, pag. 25-66

Cerinţă
îndeplinită

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să 
dovedească o formă de înregistrare în condiţiile 
legii din ţara de rezidenţă, din care sa reiasă că 
operatorul economic este legal constituit, că nu 
se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a 
constituirii precum şi faptul că are capacitatea 
profesională de a realiza activităţile care fac 
obiectul contractului.
Se vor prezenta şi informaţii legate de structura 
acţionariatului, reprezentanţii legali, obiectul de

Certificat constatator emis de 
Oficiul National al Registrului 
Comerţului nr. 1138157/30.06.2020, 
pg.67-75
Activitate principală:
4120- Lucrări de construcţie a 
clădirilor rezidenţiale si 
nerezidentiale
4322- Lucrări de instalaţii sanitare, de 
încălzire si de aer condiţionat

Cerinţă
îndeplinită
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activitate, reale şi actuale la momentul 
prezentării ofertei.

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

2.
Capacitatea
economica
si
financiara

a) Cifra de afaceri/ Hotărârile CLS3 privind 
aprobarea programului de activitate pe anul în 
curs şi anii anteriori/orice alte documente, din 
care să rezulte că mai mult dc 80% din activitatea 
întreprinderii publice este efectuată în vederea 
îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredinţate 
de Sectorul 3
b) documente din care să rezulte experienţa 
similară, respectiv în construcţii civile

a) -Hotărârea Consiliului Local Sector 
3 nr. 33/10.02.2020 privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul financiar 2020 al Societăţii 
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 
S.R.L;
-Hotărârea Consiliului Local Sector 3 
nr. 80/30.03.2020 privind rectificarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul financiar 2020 al Societarii 
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 
S.R.L;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 
3 nr. 167/27.05.2020 privind 
aprobarea bilanţului contabil, a 
contului de profit şi pierderi, a 
raportului de activitate al Consiliului 
de Administraţie pe anul 2019 şi a 
programului de activitate pe anul 
2020 ale societăţii Algorithm 
Residential S3 SRL;

b) documente experienţa similara:
Contract de lucrări nr. 

505515/06.08.2019 avand ca obiect -  
reabilitarea sistemului de producere a 
agentului termic si apa calda 
menajera la patru imobile aflate in 
administrarea Consiliului Local 
Sector 3, pg.78-92
-Contract de lucrări 
nr.8878/01.08.217 proiectarea si 
execuţia lucrărilor de construire a 
unor compleze multifuncţionale la 
Şcoala gimnaziala Liviu Rebreanu, 
Şcoala Nicolae Labis, Şcoala 
Frederico Garcia Lorca, Şcoala nr.81, 
pg 93-108
-contract de lucrări 
nr.279631/14.12.2018 creşterea 
capacitatii de staţionare si mobilitate 
a parcului auto in zona Decebal, 
pg. 109-132

Cerinţă
îndeplinită

3.
Capacitatea
tehnică
şi/sau

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

Formularul 3 FN/03.07.2020, semnat 
si stampilat
Personal angajat -191, din care 
personal de conducere 4 pers.
Pag. 133

Cerinţă
îndeplinită
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profesional
ă

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

Formularul 4FN/ 03.07.2020 + anexa 
1, semnat si stampilat 
Pag. 134-136

Cerinţă
îndeplinită

Lista referitoare la personalul/ organismul 
tehnic de specialitate de care dispune 
operatorul economic in vederea asigurării 
nivelului de calitate corespunzător al serviciilor, 
după cum urmeaza:

Anexa 1 la Formularul 4, semnata si 
stampilata

Cerinţă
îndeplinită

a) Ofertantul va dovedi că este autorizat 
de către A G FR (Asociaţia generala a 
fîigotehnistilor din Romania) şi deţine 
personal tehnic RTE, angajat, calificat şi 
avizat, după cum urmează:

-minim 1 inginer execuţie instalaţii HVAC — 
se va prezenta certificatul de absolvire curs 
acreditat sau echivalent astfel încât să 
dem onstreze că poate presta serviciile 
solicitate p rin  caietul de sarcini

Certificat nr. 020/REL/29.04.2017 cu 
valabilitate pana in 28.04.2021 emis 
de Asociaţia Generala a 
Frigotehnistilor din Romania ptr. 
AVI Compact SRL -  persoana 
nominalizata ing. Pândele Marian + 
Declaraţie de disponibilitate 
/03.07.2020

Cristescu Mihai 
Inginer specializarea instalaţii 
-Decizia nr.181/03.07.2020 de 
numire in funcţia de Responsabil 
Tehnic cu Executia-instalatii HVAC 
-Raport Revisal
-Autorizaţie RTE 
nr .00002427/22.09.2017 pentru 
domeniul 6.2 instalaţii termice, 
sanitare si de ventilatie/climatizare 
-Legitimaţie RTE nr. 
00002427/22.09.2017 valabila pana 
la 22.09.2022
-Diploma de studii aprofundate 
UTCB-Facultatea de Instalaţii seria L 
nr.0000026/23/27.05.2011 
-Diploma de Inginer-UTCB- 
Facultatea de Instalaţii pentru 
Construcţii seria H 
nr.0006675/75/27.01.2010 
- Legitimaţie ANRE nr.38029/2015, 
valabila pana la 15.05.2020 
Pg.137-141

Ghineţ Cristian
Inginer specializarea instalaţii pentru
construcţii
-Revisal
-Diploma licenţa UTCB -Facultatea 
de Inginerie a Instalaţiilor seria E 
nr.0008273/385/27.05.2015 
-CV

Cerinţă
îndeplinită

-minim  1 electrician exploatare m edie şi 
jo asă  tensiune -  se va prezenta certificatul de 
absolvire curs acreditat, sau echivalent,

Stanciu B oţi
Electrician de intretinere in
construcţii
-Rvisal

Cerinjă
îndeplinită
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astfel încât să demonstreze că poate presta 
serviciile solicitate prin  caietul de sarcini

-m inim  1 inginer execuţie instalaţii electrice 
de medie şi joasă tensiune -  se va prezenta 
certificatul de absolvire curs acreditat sau 
echivalent astfel încât să demonstreze că 
poate presta serviciile solicitate prin  caietul 
de sarcini

Sandu Viorel 
Inginer electrician 
-Revisal
-Diploma de inginer-Universitatea 
Politehnica Bucuresti-Facultatea de 
Inginerie Electrică-Specializarea 
Electrotehnica generală seria E 
nr.2784/16.2/2006 
-CV
-Adeverinţa ANRE 
nr.201910785/13.04.2019 electrician 
autorizat, valabila pana la 13.04.2024

Cerinţă
îndeplinită

Persoană responsabilă SSM: certificare 
responsabil SSM  sau echivalent, în 
conformitate cu prevederile legale.

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta 
următoarele documente:
a) Autorizaţii/certificate/dipIoma/decizii în 
termen de valabilitate la momentul prezentării 
ofertei.
b) Diplome de studii, unde este solicitat.
c) Documente edificatoare din care sâ reiasă 
experienţa solicitată, cum ar fi: 
recomandări/referinţe/contracte de muncă/de 
colaborare/copie de pe Revisal/alte acte 
doveditoare (în copii lizibile cu menţiunea 
„conform cu originalul”) din care să reiasă 
experienţa specifica solicitata.
Pentru personalul enumerat mai sus se vor 
prezenta în copie cu menţiunea "conform cu 
originalul”: CV, copii după diplome, adeverinţe, 
atestate şi certificate.
CV-urile vor fi completate conform modelului 
comun european de curriculum vitae.

Pipos Vlad 
-Revisal
-Decizie nr.01/30.06.2017 prin care 
este numit in lucrator desemnat SSM , 
cu atribuţii in domeniul securităţii si 
sanatatii in munca
-Certificat de absolvire seria L 
nr.00116156/3836/10.07.2017- 
specialist in domeniul SSM 
-CV
Pg.158-163

Cerinţă
îndeplinită

c) Declaraţie pe proprie răspundere şi Lista 
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele 
tehnice ce vor fi deţinute, indiferent de 
modalitatea juridică. (completarea 
Formularului 5)

Notă: se vor respecta normativele tehnice în 
vigoare pentru punerea în operă a tuturor 
materialelor.

Formularul nr. 5
Declaraţie privind utilajele, 
instalaţiile, echipamentele tehnice de 
care va dispune operatorul economic 
pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului, 
pag. 164
Anexa la Formularul 5, pag 165-166 
Lista privind utilajele, instalaţiile, 
echipamentele tehnice de care va 
dispune operatorul economic pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului

Cerinţă
indeplinita
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Standarde
de
asigurare a 
calitatii si 
de protecţie 
a mediului

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

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

- Certificat SR EN ISO 9001/2015 
nr. 7035/03.07.2020 cu valabilitate 
pana la 02.07.2021, pag. 168 
-Certificat SR EN ISO 14001/2015 
nr. 3966/03.07.2020 cu valabilitate 
pana la
02.07.2021, pag. 167

Cerinţa
îndeplinita

Modul de
prezentare
a
propunerii
tehnice

Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnica astfel 
încât sa asigure posibilitatea verificării 
corespondenţei propunerii tehnice cu 
cermţele/specificaţiile (inclusiv tehnice) 
prevăzute în cadrul caietului de sarcini şi a 
documentelor anexate la acesta.
Propunerea tehnica se va întocmi într-o manieră 

organizată, astfel încât procesul de evaluare a 
ofertei să permită identificarea facilă a 
corespondenţei informaţiilor cuprinse în ofertă 
cu cerinţele caietului de sarcini.

Propunerea tehnica este prezentata 
intr-o maniera organizata, in 
conformitate cu cerinţele caietului de 
sarcini.
Propunerea tehnică - pag. 1-5

Cerinţa
indeplinita

Modul de
prezentare
a
propunerii
financiare

Propunerea financiară va cuprinde preţul total 
ofertat. Executantul va elabora propunerea 
financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 
informaţiile cu privire la preţul contractului, 
conform formularului de ofertă şi anexele 
acestuia.
Oferta financiară va fi exprimată în lei cu 
evidenţierea separată a TVA.
Propunerea financiara are caracter ferm şi 
obligatoriu, din punctul de vedere al 
conţinutului pe toată perioada de valabilitate.

Ofertantul a prezentat propunerea 
financiara cu toate informaţiile 
solicitate cu privire la preţul 
contractului, conform documentaţiei 
de atribuire.
Oferta financiară a fost exprimată în 
lei, fara TVA
Oferta financiara conform opis: pg. 1- 
4
Valabilitate oferta : 60 de zile 
Propunerea financiara are caracter 
ferm şi obligatoriu, din punctul de 
vedere al conţinutului pe toată 
perioada de valabilitate.

Cerinţa
îndeplinita

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al 
ofertei (documente de calificare, propunere 
tehnică şi propunere financiară) în original. 
Propunerea tehnică si propunerea financiară vor 

fi prezentate si in format electronic, pe CD, 
format Word şi format PDF. Originalul trebuie să 
fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi 
semnate pe fiecare pagină de reprezentanţii 
autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în 
contract şi vor fi îndosariate, astfel incât să nu 
conţină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi 
numerotată, semnată şi ştampilată de persoane 
autorizate din cadrul societăţii. Va fi prezentată o 
împuternicire prin care sunt desemnate 
persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care 
va conţine şi specimenele de semnătură ale 
acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe 
prima/primele pagina/pagini un opis, cu 
indicarea numărului paginii la care se găseăte 
fiecare document; la finalul opisului se va 
menţiona: Prezentul dosar, .... (se va scrie ce 
componentă a ofertei conţine dosarul -  original),
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conţine “x” pagini (atentie: pagini, nu foi!). Orice 
ştersătură, adăugare, interi ini ere sau scris peste 
cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de 
către persoanele autorizate sa semneze oferta. 
Ofertantul trebuie sa sigileze originalul 
corespunzător şi să menţioneze “ORIGINAL”. 
Plicul/pachetul trebuie sa cuprindă 3 
plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător 
şi anume:
-documentele de calificare, plic/pachet separat 
marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;
- propunerea tehnica marcat „PROPUNERE 
TEHNICA”;
-propunere financiara marcat „PROPUNERE 

FINANCIARA”
Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa 

autorităţii contractante şi inscripţia: „OFERTA 
IN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI 
DE LUCRĂRI AVAND CA
OBIECT........................................................”
Plicul va fi depus la sediul autorităţii 
contractante, la Biroul Unic, însoţit de Scrisoarea 
de înaintare şi împuternicirea reprezentantului 
ofertantului.

A. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Comisia de analiza a verificat propunerea tehnica in sensul corespondentei cu prevederile cerinţelor minime 
prevăzute caietului de sarcini si instrucţiuni pentru ofertare, direcţia de specialitate care a solicitat demararea 
prezentei proceduri fiind răspunzătoare pentru constinutul documentelor anterior menţionate (valoare estimata, 
cantitati, specificaţii tehnice), precum si incadrarea preţului total ofertat in valoare estimata pentru realizarea 
contractului.
In urma desfăşurării procesului de evaluare a propunerii tehnice, in raport cu cerinţele caietului de sarcini si pe 
baza informaţiilor prezentate in propunerea tehnica, comisia de analiza, a constatat următoarele:
- Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L a indeplinit cerinţele tehnice din Caietul de sarcini prin 
propunerea tehnica prezentata, aceasta fiind conforma cu cerinţele înscrise în caietul de sarcini si instrucţiunile de 
ofertare.
Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusa de către ofertant, astfel:

C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile 
documentaţiei de atribuire.
Propunerea financiara prezentata de către Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se incadreaza in 
valoare estimata, aşa cum aceasta reiese din Nota privind determinarea valorii estimate nr.409184/30.06.2020 
precum şi din Referatul nr.412297/02.07.2020 ale Direcţiei Investirii, Achiziţii si Invatamant.

Propunerea financiara a fost prezentata sub forma unui centralizator al cheltuielilor pe obiectiv, aceasta incadrandu- 
se in valoarea estimata.
Totodată, s-a analizat şi corespondenţa acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului.

Propunerea tehnica si propunerea financiara fac parte componenta din oferta.

Elementele principale ale ofertei financiare prezentata de către ALGORITHM  RESIDENTIAL S3 S.R.L
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ALGORITHM  RESIDENTIAL S3 S.R.L

Valoarea ofertei (exclusiv TVA) 229.410,00 lei.

Valoare T.V.A.: 43.587,90 lei

Valoarea ofertei inclusiv TVA 272.997,90 lei

Obiectiv
Valoare estimata Valoare ofertanta de Societatea ALGORITHM  

RESIDENTIAL S3 S.R.L

Lei fara TVA Lei cu TVA Valoare lei 
exclusiv TVA

Valoare lei 
TVA

Valoare totala lei 
inclusiv TVA

Achiziţie chiller -instalaţie 
ventilare/climatizare sediu Calea 
Dudesti nr.191 (inclusiv, montaj, 
accesorii, taxe, avize, etc.)

229.411,77 273.000,00 229.410,00 43.587,90 272.997,90

Valoarea contractului este de 229.410,00 lei fata TVA ( din care 208.458,70 Iei furnizare ciller si accesorii 
si 20.951,30 lucrări de montaj ) la care se adauga TVA de 43.587,90 l e i , rezultând o valoare cu  TV A  de 
272.997,90 lei, conform ofertei financiare prezentate.

Având in vedere ca, la data încheierii prezentului proces verbal, evaluarea ofertei financiare depuse de 
către ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se face numai prin raportare la valoarea estimata, se constata ca 
valoarea ofertei financiare se incadreaza in valoarea estimata.

Din analiza documentelor, Comisia de analiza constată că ofertantul a îndeplinit cerinţele din Caietul de 
Sarcini prin propunerea financiară prezentată, aceasta încadrandu-se în valoarea estimata pentru realizarea 
obiectului contractului.

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

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA

numită prin Dispoziţia nr. 3076 din data 02.07.2020, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa 
Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 
al Municipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor -cadru de achiziţie publica în temeiul prevederilor art.31 din 
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarele:

1. Procedura de atribuire a contractului Achiziţie chiller -instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea 
Dudesti nr.191 (inclusiv, montaj, accesorii, taxe, avize, etc.) are ca scop analiza ofertei depusă de către operatorul 
economic în raport de cerinţele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente şi s-a realizat conform 
prevederilor HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti a contractelor/acordurilor -cadru de achiziţie publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât şi 
sub aspectul documentelor ce fac conţinutul dosarului achiziţiei şi au stat la baza iniţierii procedurii respective.

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

2. Comisia de analiza a verificat condiţiile de eligibilitate şi a analizat documentaţia şi declaraţiile depuse de 
către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constata ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt 
conforme cu cerinţele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucţiuni pentru ofertanţi. 
Comisia de analiza declara oferta depusă ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. ADMISIBILĂ, fiind depusă 
de un ofertant care îndeplineşte cerinţele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul 
de a realizare a contractului având ca obiect Achiziţie chiliei—instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea Dudesti 
nr.191 (inclusiv, montaj, accesorii, taxe, avize, etc.)

3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică şi propunerea financiară în sensul corespondentei cu 
prevederile cerinţelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucţiuni pentru ofertare, precum şi încadrarea 
preţului total ofertat în valoarea estimata potrivit Referatului Direcţiei Investiţii, Achiziţii si Invatamant - Serviciul 
Investiţii Lucrări Publice nr. 412297/02.07.2020, pentru realizarea contractului avand ca obiect,,Achiziţie chiller 
-instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea Dudesti nr. 191 (inclusiv, montaj, accesorii, taxe, avize, etc.) Comisia 
de analiza declară oferta ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. ca fiind CONFORMĂ cu cerinţele înscrise în 
caietul de sarcini si instrucţiuni de ofertare.

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

Faţă de cele expuse mai sus,

COM ISIA DE ANALIZA

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

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

si ţinând cont de principiul economicităţii, potrivii căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi 
presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal de analiza, in vederea încheierii contractului 
avand ca obiect Achiziţie chiller -instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea Dudesti nr.191 (inclusiv, montaj, 
accesorii, taxe, avize, etc.) cu Societatea ALGORITHM  RESIDENTIAL S3 S.R.L, cu o propunere financiara 
totala de 229.410,00 Iei fara TVA, respectiv 272.997,90 lei inclusiv TVA.
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Preşedintele Comisiei de analiza declară închisă şedinţa de evaluare a ofertei depuse la procedura menţionată. 

Drept pentru care s-a încheiat astazi 06.07.2020, prezentul proces verbal de analiza în doua exemplare, originale.

COMISIA DE ANALIZA:

Preşedinte- ALEXANDRU ION 

Secretar - RODICAPOPA 

Membru - EMILIA CARABULEA T V  X- 

Mernbru - PÂRVAN ALEXANDRA ROXANA “J

M embru- CRISTINA MARIA ŞERBAN

OFERTANT:
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Calea Dudeşlî nr. 191. Sector 3, 031084, Bucureşti

DIRECŢIA INVESTIŢII, ACH IZIŢII  Şl ÎNVĂŢĂMÂNT
SERVICIUL INVESTIŢII, LUCRĂRI PUBLICE

■ A N e x / b  ( n h .J !

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE
PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările şi completările ulterioare a Societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L

în  conformitate cu prevederile:
- Art. 31 alin. (1) d in  L egea nr. 98/2016 priv ind  achiziţiile publice, cu m odificările şi 

com pletările u lterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie 
publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice 
de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:*

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

2. mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o 
controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate 
contractantă;

3. 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 A genţiei N aţionale pentru  A chiziţii Publice  privind m odul de 

interpretare a aplicării p revederilor art. 31 d in  Legea nr. 98/2016 priv ind  achiziţiile publice.
- H otararea C onsiliului Local al Sectorului 3 al M unicipiului B ucureşti n r  530/15.11.2018, 

cu m odificările si com pletările  ulterioare, p riv ind  aprobarea M etodologiei de atribuire de către 
Sectorul 3 al M unicipiului B ucureşti a  contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publica in  
tem eiul prevederilor art 31 din L egea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 priv ind  acordul de prioritizare a întreprinderilor publice 
având ca autoritate pub lică  tu telară Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti la  încheierea 
contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de p roduse sau prestarea de servicii 
de către Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti;

- H otărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2019 priv ind înfiinţarea unei societăţi 
cu răspundere lim itată  avand ca scop principal lucrări de construcţii a  clădirilor rezidenţiale si 
nerezidentiale;

- H otărârea C onsiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 priv ind  aprobarea b ilanţului 
contabil, a contului de p ro fit şi pierderi, a raportului de activitate al C onsiliului de A dm inistraţie 
pe  anul 2019 şi a  program ului de activitate pe  anul 2020 ale societăţii Algorithm Residential S3
S.R.L;

- Actul constitutiv  al Societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L.;

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

http://www.primarie3.ro
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Luând în considerare:
1. Procesul-V erbal de analiza aprobat de către P rim ar nr. 416966/06.07.2020 al Com isiei de 

analiza;
2. D eclaraţia  reprezentantului îm puternicit dl. TAS CA N  D O R EL al Societăţii Algorithm 
Residential S3 S.R.L., anexă la  prezenta no ta  justificativă;

3. P revederile a r t . 10 d in  M etodologia de atribuire de către Sectorul 3 al M unicipiului 
B ucureşti a  contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în  tem eiul prevederilor art. 31 
d in  L egea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu m odificările şi com pletările u lterioare 
aprobata p rin  H otararea Consiliului local al Sectorului 3 al M unicipiului B ucureşti n r  
530/15.11.2018

"Art. 10. Procesul-verbal de analiza ş i propunerea de atribuire a contractului
(1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal 
de analiza cuprinzând tarifele/preţurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în 
baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menţiona si încadrarea 
în prevederile leeale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016. ”
D in  docum entele puse la  dispoziţie Com isiei de analiză, p rin  oferta nr. 1559/06.07.2020, 
în reg istrată  cu nr. 415505/06.07.2020, de către Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L, 
în treprindere publică ce are ca autoritate publică tu te lară  Sectorul 3 al M unicip iu lu i B ucureşti, 
rezultă  că societatea se încadrează în  prevederile legale precizate la  art. 31 alin. 1 din L egea nr. 
98/2016, astfel cum  este m enţionat şi justifica t în  Procesul -Verbal de analiza  aprobat de  către 
P rim ar nr. 416966/06.07.2020 al Com isiei de  analiza, respectiv:

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

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

- Conform  Art. 2 lit f) şi g) d in  H otărârea C onsiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2017 
priv ind  înfiin ţarea unei societăţi cu răspundere lim itată  avand ca scop principal p restarea 
serviciilor de lucrări de construcţii a  clădirilor rezidenţiale  si nerezidentiale:

” j )  a socia ţi: 1. Sectorul 3 a l M unicipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 cu 
sediul în Calea Dudeşti nr.191, sector 3, Bucureşti reprezentat prin  Primar domnul 
Robert Sorin Negoiţă

2. cu sediul in B-dul B asarabia nr. 256G, Centrul de A faceri D  Center, 
indicativ  1.2, B ucureşti, sector 3, inregistrata  la Registrul Comerţului sub nr. 
/4Q/14752/2012, avand C U I 31012790;

g) capital social: 10.000.000 lei divizat în 2000 părţi sociale, fiecare în valoare 
nominală de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

- Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 9 .900.000 lei 
corespunzător unui număr de 1980părţi sociale şi unei cote de participare la capitalul 
social de 99%;

- SC Administrare Active Sector 3 SRL, 100.000 lei corespunzător a 20 de parti sociale 
şi unei cote de participare la capitalul social de 1%. ”
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A stfel, condiţia de m ai sus este  considerată ca fiind îndeplinită.

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

4. H otărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 priv ind aprobarea bilanţului 
contabil, a contului de p ro fit şi pierderi, a  raportului de activitate al C onsiliului de  
A dm inistraţie pe anul 2019 şi a program ului de activitate pe  anul 2020 ale societăţii 
Algorithm Residential S3 S.R.L ;

5. D eclaraţia reprezentantului îm puternicit dl. Tascan D orel al Societăţii Algorithm Residential 
S3 S.R.L.

A stfel rezultă îndeplin ită condiţia de m ai sus.

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

A sa cum  se arata la  punctu l a), Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti, p rin  Consiliul 
Local al Sectorului 3 B ucureşti, deţine un  nr. de  1980 părţi sociale şi a unei cote de 
participare la  capitalul social de 99 % , SC A dm inistrare A ctive Sector 3 SR L deţinne 
20 de parti sociale şi o  co tă  de participare la  capitalul social de 1%, astfel că este 
îndeplinită condiţia de m ai sus.

Faţă de cele m enţionate, D irecţia  Investiţii, A chiziţii si Invatam ant, p rin  Serviciul 
Investiţii, Lucrări Publice, a constatat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.31, alin  
(1) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.

SERVICIUL INVESTIŢII, LUCRĂRI PUBLICE 
ŞEF SERVICIU, 0 

MÂRIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE ŞI MONITORIZARE CONTRACTE DE
LUCRĂ RI/SERVIC1I V 

ŞEF SERVICIU, \ \ ,  /
OVIDIU TĂRIGRĂDEANU Ww
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Formularul 1

Operator economic
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL 

(denumirea/numele)
DECLARAŢIE

Subsemnatul, TASCAN DOREL, reprezentant împuternicit al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL 
cu sediul in Calea Vitan nr, 242, Parter, Camerele 3,4,5 Sector 3 (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatulut/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

1. Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL îndeplineşte la data prezentei condiţiile prevăzute de 
art. 31 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv
Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate 
contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii:
a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control sim ilar celui 

pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;
t>) mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o 
controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă; 
c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia 
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. 
şi le menţine pe toată durata de valabilitate contractului.

2. Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL este legal înfiinţată.

3. Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nu se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, 
în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii.

4. Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL deţine toate avizele necesare funcţionării societăţii.

Subsemnatul, TASCAN DOREL, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor 
şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI) cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastri..

Data completării: 

03.07.2020 utonzată )



- 4 M t X h  f l A . 3

C O N T R A C T  D E  F U R N IZ A R E

Preambul
în  tem eiu l prevederilor art. 31 din L egea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică 

A vând  în  vedere prevederile norm ative m enţionate în  continuare:
- Instrucţiunea Preşedintelui A genţiei N aţionale  pentru  A chiziţii Publice nr. 1/2018 privind m odul de 
in terpretare a aplicării prevederilor art.31 din L egea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
- H o tărârea Consiliului Local Sector 3 al M unicipiului Bucureşti nr. 303/17.07.2018 priv ind  acordul 
de prioritizare  a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tu telară Sectorul 3 al M unicipiului 
B ucureşti la  încheierea contractelor având ca  obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau 
p restarea  de servicii de către Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti;
- H otărârea  Consiliului Local Sector 3 nr.530 /15 .11.2018 privind aprobarea M etodologiei de atribuire 
de către  Sectorul 3 al M unicipiului B ucureşti a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică  în  
tem eiu l prevederilor art.31 din L egea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu  m odificările şi 
com pletările  ulterioare;
- O rdonanţa  de urgenţă a  G uvernului nr. 195/2005 privind protecţia m ediului, cu m odificările şi 
com pletările  ulterioare;
- O rdonanţa de urgenţă a G uvernului nr. 57/2019 privind Codul adm inistrativ, cu m odificările 
ulterioare;
- L egea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu m odicările şi com pletările ulterioare;
-  alte  acte  legislative aflate în  vigoare la  această dată;

Ţ inând con t de:
- N o ta  priv ind  cuprinderea în  Strategia anuala de achiziţii publice a Sectorului 3 al nunicipiului 
B ucureşti a procedurii de achiziţie având ca obiect achiziţionarea unui agregat p roducere  apa răcită  -  
chiller - (inclusiv servicii de m ontare şi accesorii) la  sediul Prim ăriei Sectorului 3, situat în  C alea 
D udeşti n r. 191;

în tre
A. S E C T O R U L  3 a l M U N IC IP IU L U I B U C U R E Ş T I, cu  sediul in  Bucureşti, C alea D udeşti nr. 191,
sector 3, cod fiscal RO 4420465, avand cont ..............................................................................  deschis la
T R E Z O R E R IA  SEC TO R 3, reprezentata p rin  PR IM A R  -  dom nul R O B ER T SO R IN  N EG O IŢÂ ,
în  calitate  de achizitor, pe  de o parte  
şi
B . S C  A L G O R IT H M  R E S ID E N T IA L  S3 S .R .L , cu sediul in  Bucureşti, Calea V itan  nr. 242, Parter, 
C am erele C3, C4, C5, Sector 3, telefon/fax  0314.334.452, inregistrata la  O N RC sub
J/40/5481/19.04.2017, cod fiscal R O 37409960, avand c o n t ............................................................. deschis la
TR EZO R ER IA  SECTO R 3, reprezentata p rin  PA N A IT  R A D U  A L IN  in  funcţia  de PR EŞED IN TE 
C A , în  calitate de furnizor, pe  de altă  parte

s-a încheiat prezentul Contract de furnizare
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2. Definiţii
2. 1. în  prezentul contract urm ătorii term eni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract de achiziţie  publică -  contractul cu titlu  oneros, asim ilat, po triv it legii, actului 
adm inistrativ, încheiat în  scris în tre  unul sau m ai m ulţi operatori econom ici şi una  sau m ai m ulte  
autorităţi contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract
si toate  A nexele sale.»

b. achizitor -  beneficiarul contractului de furnizare produse, aşa cum  acestea sunt specificate în  anexe. 
A chizito r are acelaşi în ţeles cu A utoritatea C ontractantă/E ntitatea C ontractantă în  înţelesul achiziţiilor 
publice;
c. furnizor - persoana ju rid ică , legal constituită, responsabilă cu  realizarea obiectului contractului;
d. preţu l contractului - preţu l p lătibil furnizorului de către achizitor, în  baza contractului, pentru  
îndeplin irea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asum ate p rin  contract;
e. p roduse - echipam entele, m aşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în  anexa/anexele la  prezentul 
contract, pe care furnizorul se obligă, p rin  contract, să le  furnizeze achizitorului;
f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv  activităţi legate de furnizarea produselor, 
cum  ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în  funcţiune, asisten ţa  tehnică în  perioada de 
garanţie, şi orice alte asem enea obligaţii care rev in  furnizorului prin  contract;
g. origine - locul unde produsele au  fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin  
procesul de fabricare, p relucrare sau asam blare m ajoră şi esenţială a  com ponentelor rezultă  un  produs 
nou , recunoscut com ercial, care este diferit, p rin  caracteristicile sale de  bază, p rin  scop sau prin  
u tilita te , de com ponentele sale. O riginea produselor si serviciilor poate fi d istinctă de naţionalitatea 
furnizorului;
h. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
i. docum ent scris -  orice docum ent in tocm it de  achizitor sau executatnt, adtat, sem nat si confirm t de 
prim ire, care are legătură cu  orice problem a in tervenita  in  derularea acordului cadru;
j .  costu l achiziţiei- to ta litatea  cheltuielilor furnizorului efectuate in  conform itate cu contractul; 
o .m aterialele- produse de orice tip  (altele decât echipam entele), care v o r face sau fac parte  d in 
lucrările  perm anente;
k . forţa m ajoră - un  evenim ent m ai presus de controlul părţilor, care nu  se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu pu tea  fi prevăzut la  m om entul încheierii contractului şi care face im posibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplin irea  contractului; sunt considerate asem enea evenim ente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urm are a  unei 
carantine, embargou, enum erarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. N u  este considerat forţă m ajoră un 
evenim ent asem enea celor de m ai sus care, fără a  crea o im posibilitate de executare, face extrem  de 
costisitoare executarea obligaţiilo r uneia  din părţi;
l. z i - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. în  prezentul contract, cu  excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la  form a singular vo r include 
form a de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este perm is de context.
3.2. Term enul “zi”sau “zile” sau orice referire la  z ile  reprezintă zile  calendaristice daca nu  se specifică 
în  m od  diferit.



Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1. O biectul contractului constă în  furnizarea unui agregat producere apa răcită -  chiller - (inclusiv

conform  anexelor la  prezentul contract şi în  condiţiile p recizate în  caietul de  sarcini.
4.2. A chizitorul se obligă să achiziţioneze cele prevăzute la  punctul 4 .1 , respectiv să  p lătească preţul 
convenit în  prezen tu l contract.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru  îndeplin irea contractului, p lătibil furnizorului de către achizitor, conform
ofertei furnizorului, este de 229.410,00 lei fără TV A , respectiv  272.997,90 lei cu  TV A , conform  
Procesului verbal de  analiza nr. 416966//06.07.2020 anexat la  H .C .L.S. 3 n r ............................ din

5.2. Tarifele convenite pentru  îndeplin irea contractului, sunt cele declarate de furnizor în  propunerea 
financiară.

6. Durata contractului
6.1. D urata prezentului contract este de la  sem narea contractului de am bele părţi şi până  la  data de

va  preciza m aterialu l necesar şi cantitatea aferentă), în  cuprinsul căreia se va  ind ica locul unde se va 
efectua livrarea.

7. Documentele contractului
7.1. D ocum entele contractului sunt:

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

iii. A nexa 3 - P ropunerea financiară;
iv. garanţia de bună execuţie (docum ent ce va  fi constituit de către furnizor după sem narea 

contractului de  către am bele părţi);
v. P roces-verbal de analiză;

vi. H .C .L.S 3 n r ..................... d i n ...................privind atribuirea către Algorithm Rezidenţial S3 S.R.L a
contractului având ca obiect furnizarea unui agregat producere apa răcită -  ch iller - (inclusiv 
servicii de m ontare şi accesorii) la  sediul Prim ăriei Sectorului 3, situat în  C alea D udeşti nr. 191;

vii. orice acte adiţionale la  contract, dacă părţile  contractante vo r consim ţi să  sem neze astfel de 
docum ente.

7.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale com pletându-se cu cele convenite de Părţi 
prin  prezentul Contract.
7.3 A nexele prezentului C ontract fac parte  integrantă din acesta.

servicii de m ontare  şi accesorii) la  sediul Prim ăriei Sectorului 3, situat în  C alea D udeşti nr. 191,

31.12.2020.
6.2. Furnizarea se va  realiza  pe baza notei de com andă a achizitorului, p rin  direcţia de specialitate, în  
funcţie de necesităţile  acestu ia în  term en de 10 zile de la  com anda ferm ă (nota de com andă în  care se
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8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze achizitorului produsele definite în  anexele la  prezentul contract, 
p recum  şi să presteze serviciile de m ontaj, la  destinaţia precizată  în  nota  de com andă, în  
perioada/perioadele convenite şi în  conform itate cu obligaţiile asumate.
8.2. (1) Furnizorul se obligă să  nu  subcontracteze obiectul prezentului contract.
(2) P e  toata durata  contractului, furnizorul îşi asum ă obligaţia de a îndeplin i condiţiile prevăzute de 
art.31 d in  L egea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
8 .3 . Furnizorul se obligă să  m enţină preţul produselor pe  toată  perioada de derulare a contractului.
8 .4 . Furnizorul se obligă să furnizeze produsele şi să  presteze serviciile la  standardele şi/sau 
perform anţele prezentate în  propunerea tehnică, în  strictă  concordanţă cu Caietul de sarcini, anexe la 
contract.
8.5. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în  term en de 10 zile  de la  em iterea notei de com andă 
de către  achizitor. Produsele vo r fi furnizate pe  cheltuiala furnizorului. P restarea serviciilor de m ontaj 
se v a  realiza  conform  prevederilor caietului de sarcini.
8.6 Furnizorul este pe  deplin  responsabil pentru  realizarea obiectului contractului, în  conform itate cu 
graficul de îndeplinire a  cerinţelor contractului. Totodată, este răspunzăto r atât de siguranţa tu turor 
operaţiunilor şi m etodelor de prestare utilizate, cât şi de  calificarea personalului folosit pe  toată durata 
contractului.
8.7. Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul îm potriva oricăror:
a) reclam aţii si acţiuni in  justiţie, ce rezulta  d in  incalcarea unor drepturi de proprietate in telectuala 
(brevete, num e, m ărci inregistrate etc.), legate de echipam entele, m aterialele, instalaţiile sau utilajele  
fo losite  pentru  sau în  legătură cu produsele achiziţionate, şi
b ) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu  excepţia  situaţiei in care o 
astfel de incalcare rezulta  din respectarea caietului de sarcini intocm it de  către  achizitor.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 A chizitorul se obligă să p lătească furnizorului preţul prevăzut la  art.5.1. d in  prezentul contract,
către furnizor în  contul deschis la  T rezoreria.........................
9.2 A chizitorul se obligă să recepţioneze produsele furnizate precum  şi serviciile prestate.
9.3 A chizitorul se obligă să p lătească preţul către furnizor în  term en de m axim  30 de zile de la 
înregistrării facturilor furnizorului la  D irecţia  Econom ică, pe baza proceselor-verbale de recepţie a  
produselor.
9.4 (1) A chizitorul are obligaţia  de a  pune la  dispoziţia  furnizorului în treaga docum entaţie necesară 
pentru  ducerea la  îndeplinire a contractului.
(2) A chizitorul este pe deplin  responsabil de exactitatea docum entelor şi a oricăror altor inform aţii 
transm ise furnizorului.
9 .5  A chizitorul are dreptul de a m odifica în  m od  unilateral partea reg lem entară  a Contractului, cu 
no tificarea prealabilă  a furnizorului, d in  m otive excepţionale legate de in teresul naţional sau local, 
după caz.
9.6 A chizitorul are dreptul să  sancţioneze furnizorul pentru  neîndeplin irea obligaţiilor contractuale 
asum ate m anifestate  p rin  furnizarea unor produse inferioare, calitativ  şi cantitativ , param etrilor tehnici 
stabiliţi p rin  Contract, p rin  caietul de sarcini sau  p rin  norm ele tehnice în  vigoare.
9 .7  (1) A chizitorul va  recepţiona produsele şi serviciile aferente prezentului contract, p rin  sem narea de 
către reprezentanţii achizitorului a unui proces verbal de recepţie.
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(2) A chizitorul are dreptul de a urm ări, controla şi supraveghea m odul de respectare şi îndeplinire a 
obligaţiilor contractuale, calitatea şi eficienţa activ ităţilo r pe  tot parcursul desfăşurării contractului, 
în tocm ind note  de constatare pe  care le transm ite funizorului.
9 .8  A chizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu  cu personalul furnizorului pe 
în treaga durată a prezentu lu i contract în  vederea derulării în  cele m ai bune condiţii a  acestuia.

10.Modalităţi de plată
10.1 A chizitorul se obligă să p lătească preţul contractului către furnizor în  term en de m axim  30 de zile 
de la  data înregistrării facturilor depuse de acesta la  D irecţia  Econom ică din cadrul Sectorului 3, în  
baza  procesului verbal de recepţie acceptat de am bele părţi.
10.2 P lăţile se vo r efectua în  acord cu prevederile legale din dom eniul instituţiilor publice.
10.3 D acă achizitorul nu  onorează facturile în  term en de  30  zile  de la  expirarea perioadei convenite, 
atunci furnizorul are dreptul de a sista furnizarea produselor. Im ediat după ce achizitorul îşi onorează 
obligaţiile, furnizorul va  relua furnizarea, în cel m ai scurt tim p posibil, dar nu m ai târz iu  de 2 zile  de la  
onorarea obligaţiilor de către achizitor.
10.4 P la ta  facturilor fiscale se va  face în  term enul prevăzut la  art. 10.1, după verificarea şi acceptarea 
proceselor verbale de recepţie  de către achizitor. D acă verificarea se prelungeşte din diferite m otive, 
dar, în  special, datorită  unor eventuale litigii, contravaloarea produselor care nu  sunt în  litig iu  va  fi 
p lă tită  imediat.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. în  cazul în  care, d in  v ina sa exclusivă, furnizorul refuză  sau nu  reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile  asum ate p rin  contract, atunci achizitorul are dreptul de  a  deduce din valoarea contractului 
dobânda legală penalizatoare prevăzută la  art. 3 alin. 2 1 d in  O rdonanţa G uvernului nr. 13/2011 priv ind 
dobânda legală rem uneratorie şi penalizatoare pentru  obligaţii băneşti, precum  şi pentru  reglem entarea 
unor m ăsuri financiar-fiscale în  dom eniul bancar, aprobată  p rin  Legea nr. 43/2012, cu com pletările 
ulterioare. D obânda legală penalizatoare se aplică pentru  fiecare zi de întârziere, până la  îndeplin irea 
efectivă a obligaţiilor.
11.2. în  cazul în  care, d in  v ina  sa exclusivă, achizitorul nu  îşi onorează facturile în  term enul stabilit, 
furnizorul are dreptul de  a solicita p lata  dobânzii legale penalizatoare aplicate la  valoarea p lăţii 
neefectuate, în  conform itate cu  art. 4  din L egea nr. 72/2013 privind m ăsurile pentru  com baterea 
întârzierii în  executarea obligaţiilor de p lată  a unor sum e de ban i rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. D obânda legală penalizatoare se aplică pentru  
fiecare zi de întârziere, până  la  îndeplinirea efectivă a  obligaţiilor.
11.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la  contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorulului, fără nicio com pensaţie, dacă acesta d in u rm ă in tră  în  insolvenţă, cu  condiţia ca  această 
anulare să un  prejudicieze sau să afecteze dreptul la  acţiune sau despăgubire pentru  furnizor. în  acest 
caz, furnizorului are dreptul de a  pretinde num ai p la ta  corespunzătoare pentru  partea d in  contract 
îndeplinită până la  data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună - execuţie a contractului
12.1 Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a  contractului în  cuantum  de 5%  din 
valoarea contractului fără TV A , în  valoare de 11.470, 50 lei, în  term en de 5 zile  de la  sem narea
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prezentului contract de am bele părţi. Perioada de valabilitate a garanţiei va  fi egală cu  durata 
contractului.
G aranţia de  bu n ă  execuţie se va  constitui p rin  reţineri succesive din sum ele datorate pentru  facturi 
parţiale, în  condiţiile  legii.
Furnizorul are  obligaţia de a  deschide un  cont la  dispoziţia autorităţii contractante la  unitatea 
Trezoreriei S tatului d in cadrul organului fiscal com petent în  adm inistrarea acestuia. Sum a in iţială  care 
se depune de  către contractant în  contul de disponibil astfel deschis nu  trebuie să fie m ai m ică  de 0,5%  
din preţul contractului de achiziţie publică fără TV A .
P e  parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urm ează să 
alim enteze contul de disponibil p rin  reţineri succesive din sum ele datorate şi cuvenite contractantului 
până  la  concurenţa  sum ei stabilite drept garanţie de bună execuţie în  contractul de achiziţie publică şi 
va  înştiin ţa contractantul despre vărsăm ântul efectuat, precum  şi despre destinaţia  lui.
12.2. In  cazul în  care furnizorul nu  transm ite garanţia de bună execuţie în  perioada specificată la 
punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei 
form alităţi d e  către Achizitor.i

12.3. A chizitorul are dreptul de a em ite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplin irii contractului, în  lim ita prejudiciului creat, în  cazul în  care furnizorul nu  îşi 
îndeplineşte sau  îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asum ate prin  prezentul contract. A nterior 
em iterii unei preten ţii asupra garanţiei de bu n ă  execuţie, A chizitorul are obligaţia  de a no tifica  acest 
lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu  au fost respectate.
12.4. A chizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform  prevederilor 
legale în  vigoare.

13. R ecep ţie , in sp ec ţii şi teste
13.1. A chizitorul sau reprezentantul său  are dreptul de  a inspecta şi/sau testa  produsele pentru a 
verifica conform itatea lui cu specificaţiile d in  contract.
13.2. (1) L a  recepţie, în  cazul bunurilor deteriorate, deficienţelor cantitative şi calitative, furnizorul va 
proceda la  în locuirea bunurilor necorespunzătoare şi/sau com pletarea lipsurilor cantitative şi calitative. 
A utoritatea Contractantă, p rin  personalul de specialitate are dreptul să  em ită reclam aţii privind 
calitatea p roduselor furnizate în  urm ătoarele condiţii:
Pentru  defecte evidente şi vizibile, reclam area neîncadrării în norm ele de calitate se va  efectua în  
m om entul livrării, specificandu-se în  procesul verbal de constatare.
Pentru  defectele si viciile ascunse, reclam aţia se va  putea face în  term en  de m axim  30 de zile, 
constatarea si decizia de înlocuire luându-se în  p rezen ţa  reprezentanţilor furnizorului.
Pentru defecte aparute ulterior, reclam aţia se v a  pu tea  face in  term enul de garanţie specific produselor. 
(2) A chizitorul are obligaţia de a notifica, în  scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 
îm puterniciţi pentru  efectuarea recepţiei, teste lo r şi inspecţiilor.
R ecepţia  va  fi atat cantitativa cât şi calitativa se va  efectua de către reprezentanţii desem naţi ai 
achizitorului, astfel:
-Procesul V erbal de recepţie va fi sem nat de reprezentanţii desem naţi de către achizitor şi reprezentaţii
funizorului.
-Sem narea de către achizitor a P rocesului V erbal de recepţie certifica faptul ca  furnizorul a  livrat 
produsele in  concordanta cu  caietul de sarcini.
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13.3. Inspecţiile şi teste le  din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 
destinaţia finală a produselor.
Inform area asupra lipsurilor cantitative sau a  deficientelor calitative constatate se va efectua in 
m om entul livrării, in  acest sens, intocm indu-se un  proces verbal de  constatare sem nat de reprezentanţii 
achizitorului si ai furnizorului, in  doua exem plare, cate unul pentru  fiecare parte  semnatara.
13.4. D acă vreunul din produsele inspectate sau testate  nu  corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a m odifica preţu l contractului are obligaţia:
a) de  a înlocui p rodusele  refuzate; sau
b) de  a face toate m odificările  necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lo r tehnice.
13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a resp inge nu va fi lim itat sau 
am ânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate  de furnizor, cu sau fără participarea 
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la  destinaţia  finală.
13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vo r absolvi pe furnizor de obligaţia  asum ării garanţiilor sau 
alto r obligaţii prevăzute în  contract.

14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1. Furnizorul are obligaţia de a livra la  destinaţia finală indicată de  achizitor, respectând datele de 
livrare.
14.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de  a  com unica, în  scris, atât achizitorului, 
cât şi, după caz, societăţii de  asigurări datele de expediere, num ărul contractului, descrierea 
produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării şi auto cu 
care au fost transportate, cât şi datele despre denum irea m aterialelor furnizate în  special tem peratura 
acestora înregistrată la  plecarea din staţie.
(2) Furnizorul va transm ite achizitorului docum entele care însoţesc produselor.
14.3. Certificarea de către achizitor a  faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după 
instalare şi după recepţie, p rin  sem narea de prim ire  de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe  
docum entele em ise de  furnizor pen tru  livrare.
14.4. L ivrarea produselor se consideră încheiată în  m om entul în  care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie a produselor.
14.5. Produsele trebuie să respecte condiţiile de calitate ale produselor şi specificaţiile tehnice 
prezentate.
14.6. Transportul p roduselo r la destinaţia indicată de achizitor se asigură de către furnizor si in tră  în  
costul de furnizare.

15. Asigurări
15.1. Furnizorul are obligaţia de a  asigura com plet produsele furnizate p rin  contract îm potriva 
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în  funcţie de 
term enul de livrare convenit.

16. P e r io a d a  de g a ra n ţie
16.1. Furnizorul are obligaţia  de a garanta că produsele furnizate p rin  contract sunt noi, nefolosite si 
insotite  de docum entele de certificare a calitatii si de garanţie  em ise de producător.
16.2. Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este în  conform itate cu docum entele 
norm ative obligatorii aprobate de organism ele abilitate, p recum  şi standardele în  vigoare sau
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echivalent. Perioada de garanţie va in tra în  vigoare de la  data Procesului verbal de recepţie, respectiv  
după livrare.
16.3. A chizitorul are dreptul de a  notifica im ediat furnizorului, în  scris, orice p lângere sau reclam aţie 
ce apare în  conform itate cu această garanţie.
16.4. L a  p rim irea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a rem edia defecţiunea în  term en 
de 10 zile  lucrătoare sau de a  înlocui produsele în  perioada convenită, fără costuri suplim entare pentru 
achizitor. P rodusele care, în  tim pul perioadei de garanţie, le  înlocuiesc pe  cele defecte beneficiază de o 
nouă perioadă de garanţie care decurge de la  data  în locuirii produselor.
16.5. D acă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu  reuşeşte să rem edieze defectul în  perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a  lua  m ăsuri de rem ediere pe  riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi 
fără a  aduce n iciun  prejudiciu oricăror alte drepturi pe  care achizitorul le poate avea faţă  de furnizor 
prin contract.

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

18. Conflictul de interese
18.1. Furnizorul va  lua toate m ăsurile necesare pentru  a  preveni sau  îndepărta orice situaţie de conflict 
de interese care are sau poate avea ca efect com prom iterea executării contractului, în  m od  obiectiv  şi 
im parţial.
18.2. (1) Furnizorul garantează că va  înlocui, im ediat şi fără n ici un  fel de  com pensaţie din partea 
achizitorului, orice m em bru  al personalului său care se află  într-o astfel de situaţie de conflict de 
interese şi v a  no tifica  în  term en de 5 zile  despre această situaţie, în  scris, achizitorului.
(2) în  situaţia în  care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în  situaţie de conflict de interese 
sau într-o situaţie care, deşi nu este considerată conflict de interese, are ca efect com prom iterea 
executării contractului şi nu  notifică achizitorul conform  art. 18.2. alin. (1) asupra situaţiei apărute, 
aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia  contractul, fără obligaţia notificării form ale a  furnizorului.

19. Amendamente
19.1 Părţile contractante au dreptul, pe  durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de com un 
acord, m odificarea clauzelor contractuale, p rin  încheierea de  acte adiţionale.
19.2 F ără  a  a  duce atingere prevederilor art.20.1, în  m ăsura  în  care m odificări ale legislaţiei achiziţiilor 
publice im pun m odificarea prezentului contract, aceasta se  va  realiza  unilateral de către  achizitor, p rin  
act adiţional sem nat de către părţile  contractante.
19.3 D acă pe  durata derulării Contractului in tervin  m odificări legislative în  Codul F iscal (în principal 
privind taxa pe  valoarea adaugată) care să afecteze C ontractul, se vor încheia acte adiţionale care să 
alinieze obligaţiile  ofertate  la  prevederile legale.

20. încetarea contractului
20.1 Prezentul C ontract încetează în  urm ătoarele situaţii:
i. la  expirarea duratei stabilite prin  Contract;
ii. p rin  executarea de către am bele părţi a  tu turor ob ligaţiilor ce le revin conform  prezentului contract 
şi legislaţiei aplicabile;
iii. Drin acordul scris al cărţilor;

SERVICIUL LEGISLAŢIE ŞI AVIZARE

Avizat,
DIRECŢIA JURIDICĂ

CONTRACTE 
ŞEF SERVICIU 

GEORGETA VIŞAN



iv. în  cazul în  care cazul de forţă m ajoră durează m ai m ult de 30 de zile, fără p lata  de despăgubiri, în 
condiţiile prezentului Contract;
v. p rin  reziliere intervenită în  condiţiile stipulate în  prezentul Contract.
20.2 încetarea Contractului nu afectează executarea obligaţiilor scadente în tre Părţile C ontractante şi 
nu  exonerează Partea în  culpă, în  caz de reziliere, de răspunderea pentru  prejudiciile cauzate.
20.3 în  situaţia rezilierii to tale/ parţiale  din cauza neexecutării/ executării parţiale de către furnizor a 
ob ligaţiilo r contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în  cuantum  egal cu valoarea 
obligaţiilo r contractuale neexecutate.
20.4 în  situaţia în  care executarea parţială  a  obligaţiilor contractuale face im posibilă realizarea 
obiectului contractului în  integralitatea sa, chiar dacă a  fost recepţionată o  parte  din contract conform  
dispoziţiilor legale, furnizorul va  datora  achizitorului daune - in terese în  cuantum  egal cu în treaga 
valoare a  obligaţiilor contractuale stabilite p rin  contract.
20.5 N erespectarea în  m od repetat de  către o  parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu 
notificările  scrise şi transm ise de către cealaltă  parte, notificări care vo r face referire la  neîndeplinirea 
respective, precum  şi la  durata ei. P rin  notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea 
obligaţiilor, pe  care cealaltă parte  este obligată să le  furnizeze în  term en de m axim  5 zile  de la  data 
prim irii notificării.
20.6 R ezilierea prezentului contract nu va  avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
părţile  contractante.
20.7 P ărţile  sunt de drept în  întârziere prin  sim plul fapt al nerespectării c lauzelor prezentului contract.
20.8 A chizitorul îşi rezervă dreptul de a  denunţa unilateral contractul, în  cel m ult 15 zile de la  apariţia 
unor circum stanţe care nu  au putu t fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la 
m odificarea clauzelor contractuale în  aşa m ăsură  încât îndeplinirea contractului respectiv  ar fi contrară 
in teresului public. A chizitorul va  notifica furnizorul cu  cel puţin  5 zile  înain te de m om entul denunţării 
unilaterale. In  acest caz, furnizorul are dreptul de  a pretinde num ai p la ta  corespunzătoare pentru partea 
d in  contract îndeplinita până  la  data  denunţării unilaterale a  contractului.

21. Rezilierea contractului
21.1 N erespectarea obligaţiilor asum ate p rin  prezentul contract de către una dintre părţi dă  dreptul 
pârtii lezate de a cere rezilierea contractului de  furnizare si de a  pretinde p la ta  de daune-interese.
21.2 A chizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transm isă cu  15 zile 
înain te  de  data la  care rezilirea unilaterală va  produce efecte, ia r furnizorul se obligă să  p lătească cu 
titlu  de penalitate A chizitorului o sum ă egală cu 10 % din valoarea contractului precum  şi penalităţile  
datorate în  baza prezentului contract, în  urm ătoarele  cazuri:

i. Furnizorul nu  furnizează produsele  în  conform itate cu cerinţele caietului de sarcini şi cu 
prescripţiile şi standardele în  vigoare şi nu  rem ediază defecţiunile apărute în  term en de 
m axim  15 zile, deşi a fost no tifica t în  acest sens de A chizitor;

ii. Furnizorul refuza sa ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitor;
iii. în  cazul în  care îm potriva furnizorului s-a declanşat procedura dizolvării sau  cea a 

reorganizării jud iciare  sau a falim entului;
21.3 Rezilierea Contractului pentru m otivele  m enţionate la articolele de  m ai sus, va interveni în  urm a 
unei notificări de reziliere, transm ise de Partea  care invocă rezilierea părţii în  culpă, conform  
term enelor m enţionate anterior.
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22. Forţa majoră
22.1. D acă o P arte  este  sau  va  fi îm piedicată prin  Forţa M ajoră să îşi îndeplinească oricare din 
obligaţiile sale, Partea  afectată va notifica cealaltă P arte  în  term en de 5 zile  de  la  data  constatării 
intervenţiei acestor îm prejurări şi v a  lua toate m ăsurile care se im pun în  vederea înlăturării sau

suspenda furnizarea produselor.
22.2. Forţa m ajora exonerează părţile contractante de îndeplin irea obligaţiilor asum ate prin  prezentul
contract, pe  toata  perioada în  care aceasta acţionează.
22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în  perioada de acţiune a forţei m ajore, dar fără a  
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia  acesteia.
22.4. Partea contractanta care invocă forţa m ajoră are obligaţia  de a notifica celeilalte părţi, im ediat şi 
în  m od com plet, producerea acesteia şi să ia  orice m asuri care îi stau  la d ispoziţie în  vederea lim itării 
consecinţelor.
22.5. D acă forţa m ajoră acţionează sau se estim ează ca va acţiona o perioada m ai m are  de 30 de zile, 
fiecare parte va  avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de p lin  drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna d in  părţi să poată  pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor
23.1. A chizitorul si furnizorul vo r face toate eforturile pentru  a rezolva pe  cale am iabila, p rin  tratative 
directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate  iv i intre ei în  cadrul sau în  legătură cu îndeplinirea 
contractului.
23.2. Daca, după 15 de zile  de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu  
reusesc sa rezolve în  m od am iabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca d isputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la  sediul achizitorului.

24. Dispoziţii finale
24.1 în  cazul în  care o clauză sau o parte din prezentul contract va  fi declarată nulă, clauzele răm ase 
valabile vor continua să-şi p roducă efectele, cu excepţia cazurilor în  care clauza sau partea  anulată va 
conţine o obligaţie esenţială pentru  validitatea şi/sau executarea contractului.
24.2 în  cazul fuziunii/ d ivizării sau schim bării form ei ju rid ice  a  uneia dintre părţi aceasta are obligaţia 
de a aduce la  cunoştin ţa celeilalte părţi m odificările survenite în  actele constitutive ale societăţii în 
tim p util, în  vederea stabilirii de com un acord a succesorului legal al acestei părţi contractante.
24.3 Fuziunea/divizarea sau schim barea form ei ju rid ice  a uneia  dintre părţi nu  afectează executarea 
contractului, obligaţiile părţii fiind în  totalitate şi în  indivizibilitate preluate de  unul d intre 
succesorii/succesorul acesteia.
24.4 Prevederile contractuale referitoare la  acelaşi aspect, dar tratate în  cuprinsul unor articole 
distincte din contract, vor fi com plet definite prin  cum ularea prevederilor respectivelor articole.

25. Răspunderea contractuală
25.1 .Nerespectarea de către părţile  contractante a ob ligaţiilor contractuale prevăzute în  prezentul 
contract atrage răspunderea contractuală a părţii în  culpă.

26. Limba care guvernează contractul
26.1. Lim ba care guvernează contractul este lim ba rom ana.

lim itării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte părţi. D acă este necesar, furnizorul va

DIRECŢIA ECO» 
DIRECTOR EXEC 
OCTAVIAN GHE

Avizat,

SERVICnjL LEGISLAŢIE ŞI AVIZARE

Avizat,
DIRECŢIA JURIDICĂ

CONTRACTE 
ŞEF SERVICIU 

GEORGETA VIŞAN



27. Comunicări
27.1 (1) O rice com unicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transm isă în  scris.
(2) O rice docum ent scris trebuie înregistrat atât în  m om entul transm iterii, cât şi în  m om entul prim irii.
27.2 C om unicările  între părţi se p o t face şi p rin  telefon, fax sau e-m ail, cu condiţia confirm ării în  scris 
a prim irii com unicării.
27.3 în  accepţiunea pârtilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplin ită  dacă va  fi transm isă la  sediul prevăzut în  Partea in troductivă a  prezentului Contract.
27.4 în  cazu l în  care notificarea se face pe  cale poştală, ea va  fi transm isă, p rin  scrisoare recom andată, 
cu confirm are de prim ire şi se consideră prim ită de destinatar la  data m enţionată de oficiul poştal 
p rim itor p e  această confirmare.
27.5 D aca  no tificarea se trim ite p rin  fax, ea se consideraă prim ită în  prim a zi lucratoare după cea în 
care a  fost expediată.
27.6 N otificările  verbale nu se iau  în  considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu  sunt confirm ate, prin 
interm ediul uneia  din m odalităţile prevăzute la  alineatele precedente.

28. Legea aplicabila contractului
28.1. C ontractul va fi interpretat conform  legilor din Rom ania.

29. Părţile desemnează următorii reprezentanţi pentru urmărirea derulării contractului:
-din partea  furnizorului: Algorithm Rezidenţial S3 S.R.L
-din partea  achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Investirii, Achiziţii si 
Invatamant, Lucrări Publice

Părţile  au  în ţeles să încheie azi prezentul contract în  doua exem plare, cate imul pentru  fiecare parte.

Achizitor Furnizor

SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L
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Calea Dudesti nr 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

CĂ TRE,

CA BIN ET PR IM A R

Q & Â z /

Referitor: atribuirea către societatea A lgorithm  R esidential 
obiect Achiziţie chiller - instalaţie ventilare/climatizare sedi\

montaj, accesorii, taxe, avize, etc.)

avane 
i 191(inclusiv

Prin  prezenta, vă  transm item  alăturat urm ătoarele docum ente:

1. P roiectul de H O TĂ R Â R E priv ind atribuirea către societatea A lgorithm  R esidential S3 S.R .L a 
contractului având ca obiect „Achiziţie chiller - instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea 
Dudesti 191 (inclusiv montaj, accesorii, taxe, avize, etc.)“;
2. Raportul de specialitate nr. 418801/08.07.2020 al D irecţiei Investiţii, A chiziţii si Invatam ant - 
Serviciul Investiţii, Lucrări Publice şi Serviciul D erulare şi M onitorizare Contracte de 
Lucrării/Servicii;
3. Procesul-V erbal de analiza, aprobat de către Prim ar nr. 416966/06.007.2020, al Com isiei de 
analiză;
4. N ota  justificativă p riv ind  încadrarea în  prevederile legale p recizate la  art. 31 din Legea nr. 
98/2016 nr. 418715/07.07.2020;
5. Modelul de contract având ca obiect "„Chiller - instalaţie ventilare/climatizare sediu Calea 
Dudesti 191 (inclusiv montaj, accesorii, taxe, avize, etc.)“ cu societatea Algorithm Residential S3 
S.R.L;
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întocmit: 
lina Ioana Dură

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


