
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT 
Punct suplimentar 

pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare
din 12.11.2019

HOTĂRÂRE
privind modificarea prin Act adiţional a contractului având ca obiect

“Achiziţia GIS (Hărţi de cadastru digitale) ”

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

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

întrunit în şedinţă extraordinară, azi 12.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 705742 /CP/11.11.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 705383/11.11.2019 al Direcţiei Servicii Publice;
- HCLS3 nr. 328/13.06.2019 privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a 

contractului având ca obiect )yAchiziţia GIS (Hărţi de cadastru digitale)
- Adresa nr. 705392/11.11.2019 a Direcţiei Servicii Publice; 

în conformitate cu prevederile:
- Art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul de interpretare a 
aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate 
publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti Ia încheierea contractelor având ca obiect execuţia 
de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti;

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

- Art. 12 pct. 12.1 lit. m) şi art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit .f ) din Actul Constitutiv al societăţii Internet şi 
Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare:
Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

- Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea 
drepturilor cetăţenilor;
în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Contractului nr. 451195/18.06.2019 încheiat cu societatea Internet şi 
Tehnologie S3 SRL având ca obiect “Achiziţia GIS (Hărţi de cadastru digitale) ’’ prin Act adiţional.

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să semneze Actul adiţional, iar 
Direcţia Servicii Publice să gestioneze derularea, monitorizarea şi implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Servicii Publice, şi societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL 
vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
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CABINET PRIMAR

TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 Ozl) 318 03 04 E-MAIL eabmetprimar@prirY*arie3,ro
Calea Dudeşti nr, 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR fl

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea prin Act adiţional 

a contractului având ca obiect 
“Achiziţia GIS (Hărţi de cadastru digitale)"

în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficienţi zării serviciilor furnizate de către 
administraţia publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti prin reducerea 
duratei de livrare a serviciilor publice în ceea ce priveşte componeta de urbanism şi 
amenajare teritorială, componenta de parcări şi componenta de spaţii verzi s-a constatat 
necesitatea achiziţionării de GIS (Sistem Informaţional Geografic).

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind 
acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 
3 al Municipiului Bucureşti la încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, 
furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 
şi prevederile HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică 
întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, societatea 
Internet şi Tehnologie S3 SRL şi-a manifestat intenţia de a participa la procedura de atribuire 
a contractului având ca obiect"Achiziţia GIS (Hărţi de cadastru digitale)".

în baza Hotărârii nr. 328/13.06.2019 Consiliul Local al Sectorului a aprobat atribuirea 
către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect „Achiziţia GIS 
(Hărţi de cadastru digitale)", astfel, a fost semnat contractul nr. 451195/18.06.2019 
(înregistrat la ITS3 cu nr. 955/21.06.2019) de furnizare a unui sistem informatic GIS (în valoare 
de 499.397,61 lei inclusiv T V A ).

Având în vedere obligaţia îndeplinirii obiectivelor contractului şi a implementării 
corespunzătoare a sistemului GIS, Direcţia Servicii Publice are obligaţia de a suplimenta 
contractul de furnizare cu echipamente şi dotări specifice sistemului GIS.

Astfel, în baza adresei nr. 501063/09.08.2019 a Direcţiei Administrative şi 
Management Informaţional prin care comunică faptul că echipamentele solicitate sunt net 
superioare din punct de vedere a puterii de procesare şi stocare faţă de cele deja existente, 
Direcţia Servicii Publice a demarat o cercetare de piaţă, societatea Internet şi Tehnologie S3 
S.R.L. transmiţând, în acest sens, o ofertă de preţ.

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. 1
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în urma analizei şi evaluării ofertei transmise de către societatea Internet şi Tehnologie 
S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare totală de 881.011,08 
lei, exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 167.392,11 lei, rezultând o valoare totală 
del.048.403,19 lei, inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menţionate şi ţinând seamă de raportul de specialitate nr. 
705383/11.11.2019 al Direcţiei Servicii Publice - Serviciul Utilităţi Publice şî Implementare 
Sistem Informaţional Geografic (GIS), am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun 
aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
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TELEFON (004 ep.i) 340 40 n  /  341 07 n FAX (004 Ol’.) 31S 03 37 E-MAIL Servi0i.publice@lprimarie3.ro
Şos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3,030328, Bucureşti

RAPORT DE SPECIALITATE

privind semnarea unui act adiţional de majorare a valorii contractului de furnizare a unui 
sistem informatic GIS nr. 451195/18.06.2019 (înregistrat la ITS3 cunr. 955/21.06.2019)

în vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficientizării serviciilor furnizate de către 
administraţia publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti prin reducerea 
duratei de livrare a serviciilor publice în ceea ce priveşte componeta de urbanism şi amenajare 
teritorială, componenta de parcări şi componenta de spaţii verzi este necasară achiziţionarea de 
GIS (Sistem Informaţional Geografic), în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare.

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

completările ulterioare;
- Prevederile Instrucţiunii Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) nr. 1/2018 

privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, art. 3, alin. (2) prin care este stipulat faptul că o "persoana juridică de 
drept public distinctă de autoritatea contractantă reprezintă un instrument de organizare a 
resurselor interne ale acesteia din urmă, ceea ce conferă autorităţii contractante dreptul de a- 
i atribui contracte de achiziţie publică în temeiul art. 31 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 98/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare”, cât şi art. 13 prin care "autoritatea contractantă 
are dreptul să îi atribuie contracte direct, fără organizarea unei proceduri de atribuire, în 
temeiul art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 
persoanei juridice de drept publice sau de drept privat care îndeplineşte toate cele trei condiţii 
prevăzute la art. 4, caz în care nu reprezintă altceva decât un instrument de lucru, care diferă 
de celelalte departamente/ compartimente interne ale autorităţii contractante numai prin 
faptul că are personalitate juridică distinctă”;

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

- Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 530/15.11.2018 
privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuliilor 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.PHmarie3.r0
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nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

Luând în considerare:
* adresa Direcţiei Servicii Publice înregistrată cu nr. 467251/02.07.2019 transmisă către 

furnizor (INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.) în vederea evaluării capacităţii de 
lucru a echipamentelor de lucru disponibile şi necesare în vederea utilizării sistemului 
GIS la potenţialul său maxim;

- adresa societăţii INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 1126/11.07.2019 ( 
înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 479702/12.07.2019) prin care ne recomandă 
componentele necesare în vederea utilizării sistemului GIS la potenţialul său maxim;

- adresele nr.501063/01.08.2019 şi nr. 502697/02.08.2019 ale Direcţiei Servicii Publice 
transmise către Direcţia Administrativă şi Management Informaţional cu privire la 
evaluare capacitatea de lucru echipamente disponibile în vederea utilizării GIS la 
potenţialul maxim;

- Răspunsul nr. 501063/09.08.2019 primit din partea Direcţiei Administrativă şi 
Management Informaţional prin care ne comunică faptul că echipamentele solicitate 
sunt net superioare din punct de vedere a puterii de procesare şi stocare faţă de cele deja 
existente;

- Referatul nr. 677384/22.10.2019 cu privire la demararea procedurii de negociere a unui 
act adiţional de majorare a valorii contractului de furnizare;
Adresa nr. 678359/22.10.2019 transmisă către INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 SRL 
cu privire la solicitare ofertă de preţ pentru furnizare echipamente de profil şi prestare 
servicii de specialitate în vederea realizării corespunzătoare a implementării sistemului 
GIS;

- Răspunsul societăţii INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 SRL nr. 1828/22.10.2019 
(înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 679390/23.10.2019) prin care ne prezintă 
oferta de preţ;

- Adresa nr. 688548/29.10.2019 privind reactivarea comisiei de analiză pentru 
contractual nr. 451195/18.06.2019 (înregistrat la ITS cu nr. 955/21.06.2019) semnat 
între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti în calitate de achizitor şi S.C. INTERNET Şl 
TEHNOLOGIE S3 SRL în calitate de furnizor pentru furnizarea unui system informatic 
GIS;

- Procesul-verbal de evaluare nr. 704434/11.11.2019 al comisiei de analiză constituită 
prin Dispoziţia primarului nr. 2546/04,06.2019, în vederea evaluării ofertei de preţ 
transmisă de societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 SRL nr. 1828/22.10.2019 
(înregistrată la Primăria Sectorului 3 cunr. 679390/23.10.2019) ca răspuns la solicitarea 
din partea Direcţiei Servicii Publice a unei oferte de preţ pentru furnizare echipamente 
de profil şi prestare servicii de specialitate în vederea realizării corespunzătoare a 
implementării sistemului GIS.
în  urma evaluării ofertei transmise de către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L comisia 

constată faptul că valoarea ofertei se încadrează în valoarea aprobată prin Referatul pentru 
demararea procedurii de negociere a unui act adiţional de majorare a valorii contractului de 
furnizare înregistrat cu nr. 677384/22.10.2019 emis de către Direcţia Servicii Publice.
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Supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind 
semnarea unui act adiţional de majorare a valorii contractului de furnizare a unui sistem 
informatic GIS nr. 451195/18.06.2019 (înregistrat la ITS3 cu nr. 955/21.06.2019)

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile 
pentru promovarea proiectului de hotărâre privind semnarea unui act adiţional de majorare a 
valorii contractului de furnizare a unui sistem informatic GIS nr. 451195/18.06.2019 
(înregistrat la ITS3 cunr. 955/21.06.2019) )”.

ŞEF SERVICIU UTILITĂŢI PUBLICE ŞI IMPLEMENTARE SISTEM INFORMAŢIONAL
GEOGRAFIC (GIS)

Silvia Nicoleta/j&MPEAN

întocmit,
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Calea Dudeţrtî nr, igi ,  Sector 3. 031084, Bucureşti
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CĂTRE: Direcţia Servicii Publice
Doamnei Raluca BARGAUNAS, Director Adjunct

REFERITOR Răspuns la adresa Direcţiei Servicii Publice nr. 501063/01.08.2019 si la adresa 
completare nr. 502697/02.08.2019 cu privire la evaluarea capacitate de lucru 
echipamente disponibile in vederea utilizării GIS la potenţialul maxim

Având în vedere:

contractul de furnizare a unui sistem informatic GIS (hărţi de cadastru digitale) înregistrat 
la Primăria Sector 3 a Municipiului Bucureşti cu nr. 451X95/18,06.2019 (înregistrat la 
Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. cu nr. 955/21,06.2019) semnat între Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti în calitate de Achizitor şi Internet şi Tehnologie 53 S.R.L. în calitate 
de Furnizor şi atribuit în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
obiectivul general al achiziţionării de GIS, (în limba engleză "Geographic Information 
System" sau în traducere în limba română "Sistem Informaţional Geografic"), în temeiul 
prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, de îmbunătăţire a calităţii şi eficientlzăril serviciilor furnizate de 
către administraţia publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti prin 
reducerea duratei de livrare a serviciilor publice în ceea ce priveşte componenta de 
urbanism şi amenajare teritorială, componenta de parcări şi componenta de spaţii verzi; 
adresa Direcţiei Servicii Publice nr. 481627/15.07.2019 către Direcţia Administrativa si 
Management Informaţional, prin care ne informaţi de cerinţele de integrare a sistemului 
informatic GIS cu aplicaţiile AVANTAX şi INFOCET;
adresa Direcţiei Servicii Publice nr. 501063/01.08.2019 către Direcţia Administrativa si 
Management Informaţional, prin care ne ni se solicita o evaluare asupra capacitatii si 
capabilitatii din punct de vedere tehnologic pentru asigurarea la momentul actual al 
echipamentelor necesare in vederea utilizării GIS la potenţial maxim in cadrul Direcţiei 
Servicii Publice / Serviciul Utilitati Publice si Implementare Sistem Informaţional 
completare prin adresa nr 502697/02.08.2019 la adresa Direcţiei Servicii Publice nr. 
501063/01.08.2019 către Direcţia Administrativa si Management Informaţional , prin 
prezentarea, in anexa adresei, a informaţiilor de tip hardware si software minime pentru 
implementarea corespuzatoare a sistemului GIS si resolicitarea unui punct de vedere din 
partea Direcţiei Administrative si Management Informational/Serviciul Informatica 
referitor la disponibilitatea acestor echipamente in cadrul Primăriei Sectorului 3 a 
Municipiului Bucureşti.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016 679, pnrtr-o cerere scrisa, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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contractelor de Acord-cadru de furnizare echipamente IT si consumabile 2018-2021 -LOT 
1,2,3,4,7,9 : respectiv LOT 1 - 255825/19.11.2018, LOT 2 -  269906/06.12.2018, LOT 3 -  
10858/14.01.2019, LOT 4 -  10861/14.01.2019 ,LOT 7 -  290251/27.12.2018, LOT 9- 
nr.10866/14.01.2019 încheiate intre Primăria Sectorului 3 a Municipiului Bucureşti si 
diverşi furnizori de echipamente hardware si software din piaţa de profil, prin care 
instituţia isî modernizează, retehnologizeaza si securizează infrastructura interna , parte a 
unei achiziţii centralizate avand ca beneficiari toate entitatiile ce tin de Consiliul Local al 
Sectorului 3 { Primăria Sector 3,DGASPC,DGEP si Unitatiile de Invatamant din Sectorul 3 : 
grădiniţe,scoli,licee)

Direcţia Administrativa si Management Informaţional, prin Serviciul Infomatica, departamentul 
specializat sa desfasoare o evaluare a capacîtatii de dotare tehnica hardware si software, va 
comunicam următoarele:

in urma analizei anexei adresei de completare nr. 502697/02.08.2019, ce conţine 
răspunsul cu nr. 1126/11.07.2019 din partea Internet si Tehnologie S3 SR L, in care sunt 
enumerate recomandări de tip hardware si software pentru funcţionarea si 
implementarea in paramentri normali a sistemului GIS, s-a constat faptul ca 
echipamentele solicitate sunt net superioare din punct de vedere a puterii de procesare si 
stocare fata de cele deja existente sau care urmeaza sa fie livrate in baza contractelor de 
furnizare mai sus menţionate.
echipamentele hardware menţionate in anexa de tip 1,2,3 de front-office ce urmeaza a fi 
livrate in baza contractelor de furnizare mai sus menţionate sau care sunt deja existente 
in cadrul Primăriei Sectorului 3 a Municipiului 3 sunt echipamente de tip office business 
entry-levei orientate pentru desfasurarea unor activitati minimale de procesare text si 
activitate limitata de office si nu conţin capabilitatea de putere de procesare grafica 
specificata in anexa necesara funcţionarii in parametri optimi al unui sistem GIS. 
in ceea ce priveşte recomandăriile de tip back-office ( Server-e /Stocare ) menţionam ca 
specificaţiile recomadate nu se regăsesc în cadrul instituţiei, la nivelul solicitat, aceste 
recomandări neregasindu-se nici macar pe specificaţiile aferente acordului de furnizare 
servere, respectiv LOT 4 -10861/14.01.2019., ele fiind net superioare din punct de vedere 
hardware ( capacitate stocare/tip procesor/nr.core alocate/nr.HDD_SSD alocate } si fiind 
limitat la server-e ( machines) de tip virtualizare. In cadrul Primăriei Sectorului 3 nu exista 
la aceasta data capabilitatea de stocare pe echipamente de tip DAS/SUN/JBOD asa cum 
sunt recomandate de către Internet si Tehnologie SRL pentru funcţionarea in parametri 
normali ai sistemului GIS.
in ceea ce priveşte recomandariile de tip networking menţionam, din nou, in urma analizei 
reiese ca nu deţinem sau ni se vor livra in urma contractului acord cadru LOT 7 -  
290251/27.12.2018, echipamente care sa întrunească minim recomandariile menţionate 
in anexa, punctul 6.Router/Firewall.
din punct de vedere software in acest moment instituţia nu are semnat un contract de 
furnizare Windows si Office si nu deţine licenţe disponibile
( nefolosite/neirolate/nealocate) de sisteme data-center ( server+virtualizare), sisteme de 
operare ( Windows ), de procesare text ( Office), de software de proiectare { AUTOCAD },
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pachete software de prelucare documente ( Adobe Acrobat profesional/Abby FineReader) 
sau pachete software de prelucare grafica {Adobe Photoshop/CorelDraw etc.). 
din punct de vedere al pachetelor de antivirus va menţionam ca putem asigura 
securitatea echipamentelor de tip 1,2,3, instituţia avand încheiat un contract acord-cadru 
de furnizare LOT 9- nr.10866/14.01.2019 , ce credem ca poate acoperi recomandările 
făcute de internet si Tehnologie SRL la acest aspect.

Concluzionând, va răspundem, urmare a evaluării si analizei atat a echipamentelor existente 
cat si a specificaţiilor ce vor fi livrate in urma contractelor de furnizare acord-cadru, ca 
recomandariile specificate in răspunsul cu nr. 1126/11.07.2019 din partea Internet si Tehnologie 
S3 SRL, nu pot îndeplinite din punct de vedere hardware, atat de echipamentele deja existente, 
cat nici de cete ce se vor fi livrate în perioada următoare, existând posibilitatea ca funcţionalitatea 
si implementare sistemului GIS sa fie grav afectata daca nu sunt îndeplinite aceste recomandări.

Din punct de vedere software, Direcţia Administrativa si Management Informaţional poate 
susţine proiectul doar prin pachetele antivirus recomandate, reiterând faptul ca nu deţine licenţe 
disponibile ( nefolosite/nei rola te/nea loca te) de : sisteme data-center ( server+virtualizare ), 
sisteme de operare { Windows), de procesare text ( office), de software de proiectare ( AUTOCAD 
), pachete software de prelucare documente ( Adobe Acrobat profesional/Abby FineReader) sau 
pachete software de prelucare grafica (Adobe Photoshop/CorelDraw etc.).

DIRECŢIA ADMINISTRATIVA SI MANAGEMENT INFORMAŢIONAL

DIRECTOR Executiv
Radu Alexandru MUNTEANU
MUNTEANURADU-
ALEXANDRU

Semnat digital de MUNTEANU 
RADU-ALEXANDRU 
Data: 2Q19-OS.09 09:41:53 
+03 001

SEF Serviciu INFORMATICA
George RADU

RADU
GEORGE

Semnat digital de 
RADU GEORGE 
Data: 2019.08.09 
09:42:19 +03'00'

întocmit,
Iustinian STOIAN

Stoian Iustinian Patriciu 
O = Primăria Sector 3 
09/08/2019 07:17:23 U T O 0 2

3



Aprobat,

al comisiei de analiză constituită prin Dispoziţia primarului nr. 2546/04.06.2019, în vederea 
evaluării ofertei de preţ transmisă de societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L nr. 
1828/22.10.2019 (înregistrată Ia Primăria Sectorului 3 cu nr. 679390/23.10.2019) ca răspuns la 

solicitarea din partea Direcţiei Servicii Publice a unei oferte de preţ pentru furnizare 
echipamente de profil şi prestare servicii de specialitate în vederea realizării corespunzătoare a

implementării sistemului GIS

încheiat astăzi 11.11.2019, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea evaluării 
ofertei de preţ depuse de societatea SC INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L nr. 1828/22.10.2019 
(înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 679390/23.10.2019) ca răspuns la solicitarea din partea 
Direcţiei Servicii Publice a unei oferte de preţ pentru furnizare echipamente de profil şi prestare 
servicii de specialitate în vederea realizării corespunzătoare a implementării sistemului GIS.

Valoarea totală estimată este de: 881.011,08 Iei fără TVA, 167.392,11 lei reprezentând TVA şi 
1.048.403,19 lei cu TVA.

Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(î) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia de analiză numită prin Dispoziţia Primarului nr.2546/04,06.2019, privind constituirea 
Comisiei de analiză a ofertei de preţ depuse de societatea SC INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 
S.R.L în vederea realizării corespunzătoare a implementării sistemului GIS, compusă din:

Preşedinte -  Georgeta Popeea -  Referent -  Direcţia Servicii Publice;
Membru/Secretar comisie - Andra Gubemu -  Expert -  Direcţia Servicii Publice;
Membru - Şerban Maria Cristina - Direcţia Economică;
Membru - Ilie Constanta- Direcţia Investiţii şi Achiziţii;
Membru - Gălăţanu Robert Alexandru - Direcţia Juridică.

Membru supleant -  Drăguşin Fănica -  Referent -  Direcţia Servicii Publice;
Membru supleant -  Buliga Florentina -  Expert -- Direcţia Servicii Publice

Având în vedere:
- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare;
- prevederile Instrucţiunii Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) nr. 1/2018 

privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, art. 3, alin. (2) prin care este stipulat faptul că o "persoana juridică de drept



public distinctă de autoritatea contractantă reprezintă un instrument de organizare a resurselor 
interne ale acesteia din urmă, ceea ce conferă autorităţii contractante dreptul de a-i atribui 
contracte de achiziţie publică în temeiul art. 31 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare”, cât şi art. 13 prin care "autoritatea contractantă are 
dreptul să îi atribuie contracte direct, fără organizarea unei proceduri de atribuire, în temeiul 
art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, persoanei 
juridice de drept publice sau de drept privat care îndeplineşte toate cele trei condiţii prevăzute 
la art. 4, caz în care nu reprezintă altceva decât un instrument de lucru, care diferă de celelalte 
departamente/ compartimente interne ale autorităţii contractante numai prin faptul că are 
personalitate juridică distinctă;

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

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

- Contractul de furnizare a unui sistem informatic GIS (în valoare de 499.397,61 lei cu TVA) 
înregistrat cu nr. 451195/18.06.2019 (înregistrat la ITS3 cu nr. 955/21.06.2019) semnat, în 
temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti în calitate de Achizitor şi 
INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în calitate de Furnizor, în vederea furnizării unui 
sistem informatic GIS (în limba engleză "Geographic Information System” sau în traducere în 
limba română "Sistem Informaţional Geografic”);

- Adresa Direcţiei Servicii Publice înregistrată cu nr. 467251/02.07.2019 transmisă către 
furnizor (INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.) în vederea evaluării capacităţii de lucru a 
echipamentelor de lucru disponibile şi necesare în vederea utilizării sistemului GIS la 
potenţialul său maxim;

- Adresa societăţii INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 1126/11.07.2019 ( înregistrată 
la Primăria Sectorului 3 cu nr. 479702/12.07.2019) prin care ne recomandă componentele 
necesare în vederea utilizării sistemului GIS la potenţialul său maxim;
Adresele nr.501063/01.08.2019 şi nr. 502697/02.08.2019 ale Direcţiei Servicii Publice 
transmise către Direcţia Administrativă şi Management Informaţional cu privire la evaluare 
capacitatea de lucru echipamente disponibile în vederea utilizării GIS la potenţialul maxim;

- Răspunsul nr. 501063/09.08.2019 primit din partea Direcţiei Administrativă şi Management 
Informaţional prin care ne comunică faptul că echipamentele solicitate sunt net superioare din 
punct de vedere a puterii de procesare şi stocare faţă de cele deja existente;

- Referatul nr. 677384/22.10.2019 cu privire la demararea procedurii de negociere a unui act 
adiţional de majorare a valorii contractului de furnizare;

- Adresa nr. 678359/22.10.2019 transmisă către INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 SRL cu 
privire la solicitare ofertă de preţ pentru furnizare echipamente de profil şi prestare servicii de 
specialitate în vederea realizării corespunzătoare a implementării sistemului GIS;

- Răspunsul societăţii INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 SRL inregistrat cu nr. 
679390/23.10.2019 prin care ne prezintă oferta de preţ;

- Adresa nr. 688548/29.10.2019 transmisă de către Direcţia Servicii Publice în vederea 
reactivării comisiei de analiză pentru contractual nr. 451195/18.06.2019 (înregistrat la ITS 3 
cu nr. 955/21.06.2019) semnat între Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti în calitate de 
achizitor şi S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 SRL în calitate de furnizor pentru 
furnizarea unui sistem GIS.

încheiat astăzi 11.11.2019, data la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea evaluării şi 
aprobării ofertei de preţ depuse de societatea SC INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L în
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vederea elaborării unui act adiţional la contractul având ca obiect: "Achiziţia GIS (HĂRŢI DE 
CADASTRU DIGITALE)” .

întrucât doamna Constanţa ILIE se află în concediu de odihnă, aceasta va fi înlocuită de 
membrul supleant doamna Fănica DRĂGUŞJN.

OFERTĂ DE PREŢ A SC INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

i  Necesar tehnic Cmititate Valoare p$r bucată 
Iei, fără TVA

Valoare totală ÎH, 
fără TVA

Echipamente utilizatori 110.941,90

Calculator desktop utilizatori GIS -  
Desktop Dell OptiPlex 5060 MT, Intel 
Core Î7-8700

20 4.238,51 84.770,16

Monitor- Monitor Dell 23.6” 60.5 cm 
LED TN

20 463,44 9.268,74

Staţie grafică -  Precision 5820 Tower 
XCTO Base Intel Core i9 -  9820X + 
monitor Dell S2719DGF WQHD

1 14.823,93 14.823,93

Laptop -  Lightweight VivoBook 
Series S530FA-BQ001 Core i5 CPU 
i5-8265U

1 2.079,07 2.079,07

Licenţele pentru echipamentele utilizatorilor 52.962,64

Windows 10 Pro 64 21 619,10 13.001,14
Pachet Office 365 20 599,59 11.991,88
Pachet Office 2019 2 855,99 1.711,98
Autodesk Autocad Pro 2020 1 8.586,34 8.586,34

Adobe Acrobat Pro 2017 1 2.472,00 2.472,00
Abby Fine Reader 14 1 978,50 978,50
Servicii instalare şi configurare 
punere în funcţiune echipamente 
utilizatori

1 14.220,80 14.220,80

Infrastructură critică
............. ............

359.674,90

Server -  PowerEdge R740 3 57.000,00 171.000,00
Storage -  DELL EMC UNITY 380, 
Dual controller HA

1 123.500,00 123.500,00

Router- Mikrotik CCR1036-12G-4S- 
EM with Tilera Tile-Gx36 CPU

1 5.700,00 5.700,00

Software virtualizare-Proxmox
2CPU/year

3 8.806,50 26.419,50

Software SO pentru VM-uri- 
Windows server 2016 std

2 4.892,50 9.785,00

Servicii de configurare infrastructură 
critică

1 23.270,40 23.270,40

Servicii de dezvoltare software pe 
platformă GIS -  site public 1 236.431,63 236.431,63
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parcări+optimizare flux de lucru 
intern
Sistem complet de măsurări topometrice 121,000,00
Sistem TOPO- Sistem GNSS RTK 
L1L2 HI-TARGET V60 configuraţie 
Rover+Controller
GPS/Glonass/Galileo+Staţie totală 
Leica FlexLjne model TS 07 3” Power 
R500

2 60.500,00 121.000,00

VALOARE ESTIMATĂ FĂRĂ TVA 881.011,08
TVA 167.392,11

VALOARE ESTIMATĂ CU TVA 1.048.403,19

Comisia de analiză constată că oferta transmisă de SC INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 
S.R.L se încadrează în valoarea de 1.048.403,19 lei cu TVA (881.011,08 lei fără TVA, 167.392,11 
lei reprezentând TVA), şi este mai mică decât valoarea aprobată de Primarul Sectorului 3 al 
Municipiului Bucureşti prin Referatul pentru demararea procedurii de negociere a unui act adiţional 
de majorare a valorii contractului de furnizare înregistrat cu nr. 677384/22.10.2019 emis de către 
Direcţia Servicii Publice.

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ
numită prin Dispoziţia nr. 2546, din data 04.06.2019, formulează următoarele:

1. Comisia de analiză a analizat oferta de preţ depusă de societatea SC INTERNET ŞI 
TEHNOLOGIE S3 S.R.L şi a constatat că valoarea ofertei este mai mică decât valoarea 
aprobată de Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti prin Referatul pentru 
demararea procedurii de negociere a unui act adiţional de majorare a valorii contractului de 
furnizare înregistrat cu nr. 677384/22.10.2019 emis de către Direcţia Servicii Publice.

2. Comisia de analiză declară oferta SC INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., ca fiind 
conformă cu cerinţele înscrise în caietul de sarcini.

3. în cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă 
oferta depusă de SC INTERNET Ş I TEHNOLOGIE S3 S.RL., deoarece aceasta face 
dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 şi respectă 
prevederile caietului de sarcini, precum şi valoarea estimată în Referatul înregistrat cu nr. 
677384/22.10.2019 emis de către Direcţia Servicii Publice şi aprobat de primarul 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pentru demararea procedurii de negociere a unui act 
adiţional de majorare a valorii contractului de furnizare.

4. Comisia constată îndeplinirea condiţiilor pentru semnarea unui act adiţional la contractul 
de furnizare a unui sistem informatic GIS nr. 451195/18.06.2019 (înregistrat la ITS 3 cu 
nr.955/21.06.2019).

Faţă de cele expuse mai sus,

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

Şi în conformitate cu principiul economicităţii, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate 
ale unei activităţi presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menţinerea calităţii 
corespunzătoare a acestor rezultate,

Preşedintele Comisiei de analiză declară închisă şedinţa.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal de negociere, în două exemplare 
originale, însoţit de anexele aferente acestuia, care cuprinde preţul în valoare totală de 881.011,08 lei 
exclusiv TVA, la care se adaugă TVA in suma de 167.392,11 lei, rezultând o valoare totală inclusiv 
TVA de 1.048.403,19 lei, preţuri rezultate în urma analizării ofertei.

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

Comisia de analiză a documentaţiei

Preşedinte -  Georgeta Popeea -  Referent -  Direcţia Servicii Publice 

Membru/Secretar comisie - Andra Gubemu -  Expert -  Direcţia Servicii Publice 

Membru supleant - Fănica Drăguşin - Direcţia Servicii Publice 

Membru - Şerban Maria Cristina - Direcţia Economică;

Membru - Gălăţanu Robert Alexandru - Direcţia Juridică.

SC INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, reprezentată de Crisţbţgîa GROS
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Ref. la: proiectul de hotărâre privind privind semnarea unui act adiţional de majorare a 
valorii contractului de furnizare a unui sistem informatic GIS nr. 451195/18.06.2019 
(înregistrat la ITS3 cu nr. 955/21.06.2019)

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate Direcţiei
Servicii Publice privind majorarea contractului de furnizare a unui sistem informatic GIS nr. 
451195/18.06.2019 (înregistrat la ITS3 cu nr. 955/21.06.2019) prin act adiţional.

ŞEF SERVICIU UTILITĂŢI PUBLICE ŞI IMPLEMENTARE SISTEM INFORMAŢIONAL
GEOGRAFIC (GIS)

Silvia NicoJeta uÂMPEAN

întocmit,
Marioara M0 LDOVEANU
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