
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului de lucrări având 
ca obiect implementarea unui “Sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor 

de înmatriculare” pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428

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

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

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 714308/CP/18.11.2019 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 708778/13.11.2019 al Direcţiei Administrative şi Management 
Informaţional -  Serviciul Administrativ;

- Procesul verbal nr. 707516/12.11.2019 al Comisiei de analiză;
- Nota nr. 694615/04.11.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziţii publice a 

Sectorului 3 a procedurii de achiziţie având ca obiect "Sistem de control acces auto cu 
recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare” pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi 
Şos. Mihai Bravu nr. 428;

- Adresa nr. 708782/13.11.2019 a Direcţiei Administrative şi Management Informaţional 
Serviciul A dm inistrativ;

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

ulterioare;
- Instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul de 

interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca 

autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea contractelor având 
ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti;

- HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul 
prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, modificată prin HLCS3 nr. 
306/13.06.2019.

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

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

Administrativ,



HOTĂRĂŞTE :

A rt.l. Se aprobă preţurile şi tarifele rezultate în urma Procesului-Verbal de analiză întocmit de 
comisia de analiza a ofertei finale depuse de către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL, prevăzut în 
anexa nr. 1 ce face parte integrantă prin prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă nota 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 modificările şi completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL, 
având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a contractului de lucrări având ca obiect 
implementarea unui “sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de 
înmatriculare” pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428, în valoare de 92.835,83 
lei inclusiv TVA şi încheierea contractului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrată din prezenta 
hotărâre.

Art.4. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi 
Tehnologie S3 SRL să încheie acte juridice în numele şi in contul societăţii prin care să furnizeze/ 
achiziţioneze bunurile/ materialele şi, după caz, să închirieze echipamentele / utilajele necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a contractului de lucrări având ca obiect implementarea unui “sistem de control acces 
auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare” pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi 
Şos. Mihai Bravu nr. 428, în limita valorilor asumate în oferta financiară generală şi detaliată, cu încadrarea 
în bugetul aprobat al societăţii.

Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze contractul, iar Direcţia Administrativă 
şi Management Informaţional - Serviciul Administrativ, să gestioneze derularea, monitorizarea şi 
implementarea contractului. /

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Administrativă şi Management Informaţional şi 
societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL vor lua măsuri de ducere la îndeplinite a prevederilor prezentei 
hotărâri. /
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a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL 
a contractului de lucrări având ca obiect implementarea unui "sistem de control acces 

auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare" pentru sediile din 
Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428

Sistemul de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de 
înmatriculare reprezintă o abordare eficientă a controlului accesului autoturismelor în 
parcări, permiţând o exploatare completă şi eficientă a parcării şi asigurând, totodată, un 
grad maxim de securitate.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. {1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul 
de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti la încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, 
furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureştişi 
HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul 
prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL, care are ca autoritate 
tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a transmis scrisoarea nr. 1847/28.10.2019, 
înregistrată cu nr. 685748/28.10.2019, prin care a transmis intenţia pentru participarea la 
procedura de evaluare şi atribuire a contractului de lucrări având ca obiect implementarea 
unui "sistem de control acces auto cu recunoaştere automata a numerelor de înmatriculare" 
pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428.

în urma analizei şi evaluării ofertei depuse de către societatea Internet şi Tehnologie 
S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare totală de 78.013,30 
lei, exclusiv TVA, respectiv 92.835,83 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
708778/13.11.2019, al Direcţiei Administrative şi Management Informaţional -  Serviciul 
Administrativ, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului 
Local al Sectorului 3.

îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

mailto:cabi1wlprimar@primarie3.ro
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TELEFON (004 021) 340 40 n / 341 07 11 FA* (004 0*1) 318 03 04 E-MAIL administrativ@primarie3.ro
Şos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, Bucureşti

Nr. 708778/13 .11 .2019

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre 
privind atribuirea contractului de lucrări având ca obiect "Implementarea 
unui sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de 

înmatriculare pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr.
428”

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

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

a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe  
care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

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

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

- Instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul de 
interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
- HCLS 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca 
autoritate publică tutelara 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 
Municipiului Bucureşti.
- Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti nr. 530/15.11.2018 privind 
aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a  
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii 
materiale din cuprinsul M etodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a  
contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018;

www.prin1aHe3.r0'

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
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Luând în considerare:
- Nota nr. 694615 /  04.11.2019 privind cuprinderea in Strategia anuală de achiziţii publice a 
Sectorului 3 a procedurii de achiziţie avand ca obiect "Sistem  de control acces auto cu recunoaştere 
automata a  numerelor de înmatriculare”, aprobată de către Primarul Sectorului 3;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilanţului contabil, a 
contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018 
şi a programului de activitate pe anul 2019 ale societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL;
- Anunţul de intenţie nr. 1847/28.10.2019, înregistrat la  Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti sub 
nr.685748/28.10.2019;
- Modelul de contract, caietul de sarcini şi instrucţiunile de ofertare aprobate de către Primarul 
Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a 
contractului de lucrări având ca obiect ”Sistem de control acces auto cu recunoaştere automata a 
numerelor de înmatriculare”;
- Referatul nr. 694864/04.11.2019, emis de către Direcţia Administrativă şi Management 
Informaţional, privind aprobarea demarării procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al 
Municipiului Bucureşti;
- Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilanţului contabil, a 
contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018 
şi a programului de activitate pe anul 2019 ale societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL;
- Referatul de angajare nr. 694994 / 04.11.2019, emis de către Direcţia Administrativă şi 
Management Informaţional, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti, 
privind angajarea valorii estimate totale a contractului de 93.000,00 lei (cu T.V.A)
- Dispoziţia de Primar de numire a comisiei de negociere si atribuire nr. 4956/06.11.2019;
- Invitaţia de participare nr. 695031 /  04.11.2019 transm isă către Societatea Internet şi Tehnologie 
S3 SRL;
- Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 1847/28.10.2019 depusă de Societatea Internet şi Tehnologie 
S3 SRL, înregistrată cu nr. 685748/28.10.2019;
- Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 705791/11.11.2019;
- Proces verbal de analiză a ofertei depuse nr. 707516/12.11.2019;
- Nota justificativă nr. 708087 /  13.11.2019, privind încadrarea în prevederile legale precizate la 
art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

în  urma desfăşurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii 
tehnice în raport cu cerinţele din Caietul de sarcini şi pe baza informaţiilor prezentate în propunerea 
tehnică, comisia de analiză formulează următoarele:

• procedura de atribuire a contractului ”Sistem de control acces auto cu recunoaştere 
automata a  numerelor de înmatricularcpentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi şos. Mihai 
Bravu nr. 428”, are ca scop analiza ofertei depuse de către operatorul economic în raport 
cu cerinţele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente şi s-a realizat conform 
prevederilor HCLS 3 nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 
M etodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti a contractelor/
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acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018;

•  raportat la atribuţia Comisie de analiză prevăzută de dispoziţiile art. 9 alin (3) lit. a) din 
Anexa la HCLS 3 nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 
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, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018, respectiv 
verificarea îndeplinirii con diţiilor prevăzute de art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, 
cerinţelor solicitate prin docum entaţia de atribuire şi a constatat că societatea Internet şi 
Tehnologie S3 SRL îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 31 alin (1) din Legea 98/2016;

• comisia de analiză a verificat condiţiile de eligibilitate şi a  analizat documentaţia şi 
declaraţiile depuse de către ofertant. Urmare a acestei verificări, se constată că documentele 
de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerinţele ( obligatorii ) din 
Anexa la Caietul de sarcini- Instrcuţiuni pentru ofertanţi;

•  comisiade analiză declară oferta depusă de Societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL ca 
fiind admisibilă, fiind depusă de către un ofertant care îndeplineşte cerinţele de calificare 
privind prezentarea documentelor care să demonstreze m odul de realizare a contractului 
având ca obiect "Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoaştere automata 
a numerelor de înmatricularepentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi şos. Mihai Bravu 
nr. 428".

Comisia de analiză a constatat că ofertantul a  îndeplinit cerinţele din Caietul de Sarcini prin 
propunerea financiară prezentată, oferta încadrându-se in valoarea de 93.000,00 lei cu TVA, 
prevăzută in N ota estimativa nr. 675714/21.10.2019 privind valoarea estimata a contractului de 
lucrări +Anexa la N ota estimativa nr. 675714/21.10.2019 privind determinarea valorii estimate a 
achiziţiei si aprobata prin  Referatul de angajare nr. 694994 /  04.11.2019 emis de către Direcţia 
Administrativă şi Managementul Informaţional privind propunerea de angajare a valorii estimate 
totale a contractului, aprobat de Primarul Sectorului 3. Comisia de analiza a constatat că preţul 
ofertat de Societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL se încadrează în  valoarea estimată, rezultând 
o valoare totală exclusiv TVA 78.013,30 lei, respectiv 92.835,83 lei inclusiv TVA, preţuri rezultate 
in  urm a ofertei depuse de întreprinderea publica care se incadreaza in prevederile legale precizate 
laart.31  din Legea nr.98/2016.

Societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL

V aloarea ofertei (lei, exclusiv TVA) 78.013,30 lei
Valoare T.V.A. (lei) 14.822,53 lei
Preţ total (lei, inclusiv TVA) 92.835,83 lei

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr. 707516/12.11.2019, pentru procedura de 
atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, în doua exemplare în  original, împreună cu N ota Justificativă nr. 708087/
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13.11.2019, privind încadrarea în prevederile legale precizate Ia art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, cât şi de prevederile art . 10 si art. 11 din 
Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al 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, aprobata prin Hotararea Consiliului local al 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 306/13.06.2019, care stipulează :

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

verbal de analiză şi a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/preţurile unitare/tip de 
activitate rezultate în urma analizării, 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 analiză şi anexele aferente acestuia vor f i  semnate de toţi membrii 
comisiei şi de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, şi va f i  supus spre 
aprobare Primarului Sectorului 3.

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

(4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză şi anexele acestuia, va f i  transmis 
compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare 
iniţierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art. 11. Atribuirea şi încheierea contractului
(l)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 analiză, 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 Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind 
atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului lucrări având ca obiect 
"Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a num erelor de 
înmatriculare pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. M ihai Bravu nr. 428”, respectiv:

- aprobarea preţurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză nr. 
707516/12.11.2019, aferent contractului de lucrări având ca obiect "Implementarea unui 
sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a  numerelor de înm atriculare pentru 
sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428”,

- aprobarea notei justificative nr. 708087 /  13.11.2019, privind încadrarea în prevederile 
legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,
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aprobarea încheierii contractului de lucrări având ca obiect "Implementarea unui sistem de 
control acces auto cu recunoaştere automată a  numerelor de înmatriculare pentru sediile 
din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. M ihai Bravu nr. 428”.
Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că simt îndeplinite condiţiile 

pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului de lucrări având ca obiect 
"Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de 
înmatriculare pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. M ihai Bravu nr. 428”.

d i r e c t o r  Ex e c u t i v ,

RADU ALEXANDRU  MUNTEANU

ŞEF SERVICIU ADMINISTRATIV, 
DAN COMĂNESCU

ÎNTOCMIT, 
Ovidiu Tripa
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PROCES VERBAL DE ANALIZA

a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect ”Im pteifflMtWlţa unui 
sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare pentru sediile din

Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428”

întreprinderea publică invitată: SOCIETATEA INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.RL.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii ( Referatul nr.694994/04.11.2019) : 78.151,26 Iei fara 
TVA, respectiv 93.0001ei cu TVA.

Documentele depuse în cadrul ofertei:

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

încheiat astăzi, 12.11.2019 cu ocazia şedinţei de analiză a ofertei depuse de societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE 
S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 -  Cabinet Primar cu 702638/08.11.2019 (înregistrată la întreprinderea publică 
cu nr. 1976/08.11.2019).

Comisia de analiza numită prin Dispoziţia nr. 4956 din data 06.11.2019 compusă din:
Petrică Marioara 
Tripa Ovidiu 
Şerban Cristina 
Emilia Carabulea 
Pârvan Roxana

— preşedinte 
-secretar
-  membru 
-membru
-  membru

Membrii supleanţi: 
Mehedinţeanu Oana 
Borcan Carmen Maria

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

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

Având în vedere:



Anunţul de intenţie al societăţii INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 1847/28.10.2019 înregistrat la 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti sub nr.685748/28.10.2019;

Referat de oportunitate nr.683507/25.10.2019 al Direcţiei Administrative şi Management Informaţionai-Serviciul 
Administrativ privind necesitatea achizitionariii lucrărilor de obiect "Implementarea unui sistem de control acces 
auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. 
Mihai Bravu nr. 428”
Nota justificativă nr.694480/04.11.2019 a Direcţiei Administrative şi Management Informaţionai-Serviciul 
Administrativ

- Nota nr.694615/04.11.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziţii publice a Direcţiei 
Administrative şi Management Informaţionai-Serviciul Administrativ
Modelul de contract, Caietul de sarcini şi instrucţiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in 
vederea atribuirii contractului către societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pentru - 
"Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare pentru 
sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428”

- Nota Direcţiei Administrative si Management Informaţional - Serviciul Administrativ privind determinarea 
valorii estimate nr.675714/21.10.2019;

-  Referatul nr. 694864/04.11.2019 emis de către Direcţiei Administrative şi Management Informaţionai-Serviciul 
Administrativ privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii 
contractului, în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, către societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.RX, a lucrărilor pentru - "Implementarea unui 
sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare pentru sediile din Calea 
Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428”
Referat nr.694994/04.11.2019 privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, in suma de 
93.000,00 lei cu TVA, aprobat de către Primarul Sectorului 3.

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de 
profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018 si a Programului de 
activitate pentru anul 2019 al societarii INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.RX.

- Dispoziţia de numire a comisiei de analiza nr. 4956 din data 06.11.2019 , emisa de către Primar;
Oferta depusă de societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.RX. înregistrată la Primăria Sector 3 -  Cabinet 
Primar cu nr. 702638/08.11.2019.
Procesul verbal de deschidere nr.705791/11.11.2019.

Comisia de analiza s-a intrunit astazi 12.11.2019 Ia sediul Primăriei Sector 3 in vederea analizării si evaluării ofertei 
depuse de către Societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE 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 societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.RX. a depus următoarele înscrisuri solicitate prin 
documentaţia de atribuire:

Cerinţa 
minimă de 
calificare

Documentele solicitate

Documente depuse de 
ofertant ca urmare a 

Invitaţiei de participare nr. 
662303/10.10.2019

Observaţii

1. Situaţia 
personala a 
ofertantului

a) Declaraţie privind îndeplinirea cumulativa a 
condiţiilor prevăzute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice (completarea 
Formularului 1)

Formularul 1 FN/07.11,2019, 
semnata si stampilata, pag. 1 Cerinţă

îndeplinită

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

Formularul 2 FN/07.11.2019, 
semnata si stampilata, pag.2

Cerinţă
îndeplinită
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c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor 
cu privire Ia plata impozitelor, taxelor sau a 

contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget 
local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la 

momentul prezentării.

- Declaraţie pe propria 
răspundere +
Cerere de eliberare a 
certificatului de atestare fiscaal 
înregistrată la ANAF sub 
nr.212697/06.11.2019-pg. 10- 
12
-Certificat de atestare fiscala 
ANAF
nr.2121694/07.11.2019-nu 
figurează cu creanţe bugetare 
in evidentele fiscale la data de 
31.10.2019
- Certificat de atestare fiscala 
emis de DGITL Sector 3 cu nr. 
1935305/06.11.2019, nu 
figurează cu creanţe bugetare 
de plata scadente către bugetul 
local la data întocmirii, pag. 9

Cerinţă
îndeplinită

d) C.U.L
Oficiul National al Registrului 

Comerţului - Certificat de 
înregistrare seria B nr. 

3480511/28.02.2018, pag. 13
e) Actul constitutiv al societăţii actualizat Act constitutiv al societăţii din 

21.02.2018, pag. 14-24

f) Hotărârea CLS3 de înfiinţare a societăţii Hotărârea CLS3 nr. 
355/25.08.2017 + Anexe, pag. 
25-66

g) Cazierul judiciar al operatorului economic si al 
membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului 
operator economic, sau a celor ce au putere de 

reprezentare, de decizie sau de control în cadrul 
acestuia, aşa cum rezultă din certificatul 

constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

- Certificat de cazier Judiciar 
Nr. 22224500/06.11.2019 
pentru INTERNET ŞI 
TEHNOLOGIE S3 S.R.L, cu 
menţiunea -  Nu este inscris in 
Cazierul judiciar, pag. 67
- Certificat de cazier Judiciar 
Nr. 22220384/06.11.2019 
pentru

,, cu menţiunea -  Nu 
este înscris in Cazierul 
judiciar, pag. 68
- Certificat de cazier Judiciar
Nr. 22240498/07.11.2019 
pentru i

cu menţiunea -  Nu 
este inscris in Cazierul 
judiciar., pag. 69
- Certificat de cazier Judiciar 
Nr. 22225821/06.11.2019 
pentru ■

, cu
menţiunea -  Nu este inscris în 
Cazierul judiciar., pag. 70

Cerinţă
îndeplinită

Cerinţă
îndeplinită

Cerinţă
îndeplinită

Cerinţă
îndeplinită
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- Certificat de cazier judiciar 
Nr. 22239389/07.11.2019 
pentru,.
i v, cu menţiunea
-N u  este inscris in Cazierul 
judiciar, pag. 72
- Certificat de cazier Judiciar 
Nr. 22229974/06.11.2019 
pentru <'

, cu menţiunea -  Nu 
este inscris in Cazierul 
judiciar, pag. 73
- Certificat de cazier Judiciar
Nr. 22222334/06.11.2019 
pentru ' cu
menţiunea -  Nu este inscris in 
Cazierul judiciar., pag. 74
- Certificat de cazier judiciar 
nr.22232189/06.11.2019'

-  Nu este inscris 
in Cazierul judiciar,_______

h) Autorizare IGPR si ÂNRE pentru societate

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 

activitate, reale şi actuale la momentul prezentării 
ofertei.

Notă:
Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în 

codul CAEN din Certificatul Constatator emis de 
ONRC.

- Licenţa de funcţionare emisa 
de Ministerul Afacerilor 
Interne- Inspectoratul General 
al Politiei Romane-Directia de 
Ordine
Publica,nr.4478/T/27.12.2017, 
pg.75
- Decizia ANRE
nr.733/22.04.2019 lsi 
Atestatul nr.14481/22.04.2019, 
pg.76-78________________

Cerinţă
îndeplinită

Certificat constatator emis de 
Oficiul National al Registrului 
Comerţului nr.
570138/09.10.2019, pg.79-85 
Activitate principală:
6203- Activităţi de 
management ( = 
gestiune si exploatare) a 
mijloacelor de calcul 
4741- Comerţ cu amănuntul a 
calculatoarelor, unităţilor 
periferice si sofhvare-ului in 
magazine specializate 
4651-Comerţ cu ridicata a 
calculatroarelor, 
echipamentelor periferice si 
software-ului
4618- Intermedieri in comerţul 
specializat in vanzarea 
produselor cu caracter specific 
n.c.a.
4743- Comerţ cu amănuntul a 
echipamentelor audio/video in

Cerinţă
îndeplinită
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magazine specializate 
4321- Lucrări de instalaţii 
electrice

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 de 80% din activitatea întreprinderii publice 
este efectuată în vederea îndeplinirii sarcinilor care i- 

au fost încredinţate de Sectorul 3

- Hotărârea CLS3 nr. 
250/16.04.2019 privind 
aprobarea bilanţului contabil, a 
contului de profit si pierderi, a 
raportului de activitate al 
Consiliului de Administraţie 
pe anul 2018 si a programului 
de activitate pe anul 2019 ale 
societăţii Internet si 
Tehnologie S3 SRL + anexe, 
pag. 86-124_______________

Cerinţă
îndeplinită

Capacitatea 
tehnică 
şi/san 

profesională

a) Declaraţie privind efectivul mediu al 
personalului angajat şi al cadrelor de conducere

(completarea Formularului 3)

Formularul 3 FN din 
07.11.2019
Personal angajat -13, din care 
personal de conducere-1, 
pag. 125

b) Declaraţie şi Lista privind personalul/ 
organismul tehnic de specialitate de care dispune 

operatorul pentru îndeplinirea contractului
(completarea Formularului 4)

Lista re feritoa re  la  personalu l/o rganism ul tehnic de 
specialitate de ca re  d ispune o p era to ru l economic pentru 
îndeplinirea contractului, conform Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea in construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare trebuie să cuprindă cel puţin următorul personal:

a. p ro iec tan t sistem e de s e c u r i ta te ;
studii superioare
certificat/document justificativ din care sa rezulte 
calificarea în aria de competenţă 
document justificativ al experienţei profesionale 
specifice prin care sa fie dovedita participarea sa 
intr-o poziţie similara

Formularul 4 + Anexa, FN din 
07.11.2019, pag. 126-127

-Diploma de licenţa 
nr. 1222/28.12.2009 emisa de 
Universitatea Politehnica 
Bucureşti -Facultatea de 
Electronica, telecomunicaţii si 
Tehnologia Informatiei- 
Inginer in domeniul 
Calculatoare si tehnologia 
informaţiei, pg. 143 
-CY pg. 140-142
- Adresa MAI- IGPR- 
DGPMB-Serviciul Ordine 
Publica
nr. 163577/FS/l 3.04.2018 
privind avizarea favorabil ain 
funcţia de proiectant sisteme 
de securitate a - 1

> pg-144
- Certificat de absolvire seria 
G
nr.00239509/159/18.04.2012 
pentru specializarea proiectant 
sisteme de securitate + 
supliment, pg 145-147_______

Cerinţă
îndeplinită

Cerinţă
îndeplinită
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b. inginer sistem e de securitate: 
studii superioare
certificat/document justificativ din care sa rezulte 
calificarea în  aria de competenţă 
docum ent justificativ al experienţei profesionale 
specifice prin care sa fie dovedita participarea sa 
intr-o poziţie similara

-Diploma de licenţa seria B 
nr.0014177/177/26.11.2010 
emisa de către Universitatea 
din Craiova -Facultatea de 
Automatica, Calculatoare si 
Electronica, pg 154 
-CV pg. 148-153 
-Adresa MAI- IGPR-DGPMB- 
Serviciul Ordine Publica 
nr.l63579/FS/13.04.2018 
privind avizarea favorabil ain 
funcţia de proiectant sisteme 
de securitate a 

pg.155
- Certificat de absolvire seria F 
nr.0030221/815/02.11.2010 
pentru specializarea inginer 
sisteme de securitate + 
supliment, pg 156-158

c. tehnician sistem e de securitate:
studii superioare 
certificat/document justificativ din care sa rezulte 
calificarea în aria de competenţă 
docum ent justificativ al experienţei profesionale 
specifice prin care sa fie dovedita participarea sa 
intr-o poziţie similara

-CV 159-162 
-Adresa MAI- IGPR-DGPMB- 
Serviciul Ordine Publica 
nr.265678/SB/18.02.2019 
privind avizarea favorabila in 
funcţia de tehnician pentru 
sisteme de detecţie, 
supraveghere video si control 
acces a _ . v 

pg-163
- Certificat de absolvire seria I 
nr.00373840/1869/06.02.2015 
pentru specializarea tehnician 
pentru sisteme DSVCA+ 
supliment, pg 164-166

CV pg. 167-170 
Adresa MAI- IGPR-DGPMB- 
Serviciul Ordine Publica 
nr,163578/FS/13.04.20I8 
privind avizarea favorabila in 
funcţia de tehnician pentru 
sisteme de detecţie, 
supraveghere video si control 
acces a

' P&171
- Certificat de absolvire seria L
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nr.00045543/2106/27.04.2017 
pentru specializarea tehnician 
pentru sisteme DSVCA+ 
supliment, pg 172-174

c) Declaraţie pe proprie răspundere si Lista 
privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 

ce vor fi deţinute, indiferent de modalitatea 
______ juridica, (completarea Formularului 5)

Formularul 5 + Anexa, FN din
07.11.2019
pag. 175-177

S tan d a rd e  de I a) Proceduri/manual de calitate/activitate procedurala, etc. 
as ig u ra re  a  similar cu cele prevăzute drept condiţie pentru obţinerea

calitatii sl de j unuj certifiicat SR E N  ISO 9001 sau certificat emis de un 
p ro tec ţie  a 
m ediului

organism de certificare.

b)Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. sim ilar cu 
cele prevăzute drept condiţie pentru obţinerea unei 

certificări S R E N  ISO 14001 sau certificat emis de un 
organism de certificare.

Certificat SR EN ISO 
9001/2015 pentru domeniul 
furnizare echipamente si 
soluţii software, implementare 
si administrare/mentenanta 
sisteme de securitate fizica. 
Funizare echipamente si soluţii 
software, implementare si 
administrare/mentenanta 
soluţii de informatizare cu 
valabilitate pana la
06.02.2021, pg.178

Certificat SR EN ISO 
14001/2015 pentru domeniul 
Furnizare echipamente si 
soluţii software, implementare 
si administrare/mentenanta 
sisteme de securitate fizica. 
Funizare echipamente si soluţii 
software, implementare si 
administrare/mentenanta 
soluţii de informatizare cu 
valabilitate pana Ia
06.02.2021, pg.178

Cerinţă
îndeplinită

Modal de 
prezentare 

a
propunerii

tehnice

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

Propunerea tehnica este 
prezentata intr-o maniera 
organizata, in conformitate cu 
cerinţele caietului de sarcini. 
Pg. 180-213

Cerinţa
indeplinita

Modul de I Propunerea financiară va cuprinde preţul total ofertat, 
prezentare Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât 

a aceasta să furnizeze toate inform aţiile cu privire la preţul
propunerii contractului, conform formularului de ofertă şi anexele 
financiare | acestuia.

O fe rta  financiară va fi exp rim ată  în  lei cu evidenţierea

Ofertantul a prezentat 
propunerea financiara cu toate 
informaţiile solicitate cu 
privire la preţul contractului şi 
a cetralizatoarelor solicitate, 
conform documentaţiei de 
atribuire.

Cerinţa
indeplinita.
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acpjirdiit ;< TVA.

In cazul in care pentru realizarea obiectivului contractului 
sunt necesare noi achiziţii, acestea vor face obiectul unei 
negocieri intre parti, ulterior aprobării noilor categorii de 
lucrări de către Consiliul Local Sector 3, preturile aferente 
acestora fiind aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local 
Sector 3.

Oferta financiarii a fost 
exprimată în Iei, fara TVA.

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

Propunerea financiară va b c lude  toate costurile si orice I Pg.214-217 
cheltuieli până la recepţia finală, conform cerinţelor 
cuprinse în caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are caracter ferm şi 
obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului 
pe toată perioada de valabilitate.1--- ----- ----- —--- ------ ■

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 W ord 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 v a  fi numerotată, semnată şi 
ştampilată de persoane autorizate din cadrul societăţii. V a 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 com ponentă 
a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu 
indicarea numărului paginii la care se găseşte fiecare 
document; la finalul opisului se va menţiona: Prezentul 
dosar, ... .  (se va scrie ce componentă a ofertei conţine 
dosarul -  original), conţine “x” pagini (atentie: pagini, nu 
foi!). Orice ştersătură, adăugare, interliniere 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 ACHIZIŢII AVAND 
CA O B IE C T ..................................................... **

A prezentat documente de 
calificare, propunere tehnică şi 
propunere financiară în 
original. Au fost prezentate in 
format scris+ cd.
Documentele sunt semnate si 
stampilate pe fiecare pagina de 
reprezentantul legal. 
Documentele au fost depuse la 
Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti indosariate, marcate 
si sigilate conform cerinţelor 
cu scrisoarea de înaintare nr. 
1976/08.11.2019, inregistrata 
la Cabinet Primar sub nr. 
702638/08.11.2019.

Cerinţa
îndeplinita.
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Plicul va fi depus la sediul autorităţii contractante, Ia Biroul 
Unic, însorit de Scrisoarea de înaintare şi împuternicirea 
reprezentantului ofertantului.

B. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE
Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică in sensul corespondentei cu prevederile cerinţelor minime 

prevăzute în Caietul de sarcini si instrucţiuni pentru ofertare, direcţia de specialitate care a solicitat demararea prezentei 
proceduri fiind răspunzătoare pentru conţinutul documentelor anterior menţionate (valoare estimata, cantitati, specificaţii 
tehnice), precum si încadrarea preţului total ofertat in valoarea estimata pentru realizarea contractului avand ca obiect 
“Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare pentru sediile 
din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428”.

In urma desfăşurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerinţele caietului de sarcini si pe 
baza informaţiilor prezentate in propunerea tehnica, comisia de analiza, a constatat următoarele:

- Societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L a îndeplinit cerinţele tehnice din Caietul de sarcini prin 
propunerea tehnica prezentata, aceasta fiind conforma cu cerinţele înscrise în caietul de sarcini si instrucţiuni de ofertare.

Analiza propunerii tehnice se regăseşte in Anexa la Procesul verbal nr.705791/11.11.2019.

Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusa de către ofertant.

C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile 
documentaţiei de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucţiuni pentru 
ofertanţi).
Totodată, s-a analizat şi corespondenţa acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului. Responsabilitatea pentru 
corectitudinea datelor/rezultatelor calculelor revine in exclusivitate ofertantului executant.

OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ 

Elementele principale ale ofertei financiare prezentata de către Societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.RL.
Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare 

pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428

Societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3

Valoarea ofertei (exclusiv TVA) 78.013,30 lei
Valoare T. VA.: 14.822,53 lei

Valoarea ofertei inclusiv TVA 92.835,83 lei

Propunerea tehnica si propunerea financiara fac parte componenta din oferta.

Propunerea financiara prezentata de către Societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 SR.L se încadrează in valoarea 
estimata potrivit Notei Direcţiei Administrative si Management Informaţionai-Serviciul Administrativ privind 
determinarea valorii estimate nr. 675714/21.10.2019 si Referatului nr.694994/04.11.2019 privind angajarea valorii 
estimate pentru atribuirea contractului. Analiza propunerii financiare se regăseşte in Anexa la prezentul proces verbal.

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

COMISIA DE ANALIZA

numită prin Dispoziţia nr. 4956 din data 06.11.2019, 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 „Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a 
numerelor de înmatriculare pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428” 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.

2. 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.fi) din Lesea 98/2016, 
Comisia a verificat documentele demise de către societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L_ (conform 
cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire) şi a constatat ca societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.RX , 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.3 l.alin.(l) din legea 98/2016.

3. 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 ofertanti.

4. Comisia de analiza declara oferta depusă Societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE 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 „Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoaştere 
automată a numerelor de înmatriculare pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428”

5. 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 Notei Direcţiei Administrative si Management Informaţional privind determinarea valorii 
estimate înregistrată sub nr.675714/21.10.2019 şi Referatului Administrative si Management Informaţional nr. 
694994/04.11.2019 pentru realizarea contractului avand ca obiect “Implementarea unui sistem de control acces auto cu 
recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 
428”.

Comisia de analiza declară oferta INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.RX ca fiind CONFORMA cu cerinţele înscrise în 
caietul de sarcini si instrucţiuni de ofertare.
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Faţă de considerentele anterior indicate,

COMISIA DE ANALIZA

In temeiul 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, cu modificările si completările ulterioare.

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 in conformitate cu principiului economicităţii, potrivit 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 in vederea incheierii contractului avand ca obiect 
„Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare pentru 
sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428” cu Societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 
S.R.L, cu o valoare totală exclusiv TVA 78.013,30 lei, respectiv 92.835,83 lei inclusiv TVA.

Preşedintele Comisiei de analiza declară închisă şedinţa de analiză a ofertei depuse la procedura menţionată. 

Drept pentru care s-a încheiat astazi 12.11.2019, prezentul proces verbal în două exemplare originale.

COMISIA DE ANALIZA:

Petri că Marioara -  preşedinte \

Tripa Ovidiu -  secretar

Şerban Cristina -  membru jL
Emilia Carabulea -  membru

J d
Pârvan Roxana -  membru

REPREZENTANT OFERTANT 

Societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L
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ANEXA la Proces verbal

PROPUNERE FINANCIARA - SOCIETATEA INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.

NR.
CRT. DENUMIRE PRODUS Producător Cod produs U.M. tCantitate Preţ unitar 

(Iei)
Valoare 

lei fara TVA TVA
Valoare 

lei inclusiv 
TVA

1
CAMERĂ IP BULLET 4MP IR 80M LENTILĂ 6MM - 
LPR HIKVISION

DS-2CD2T43G0-I8
6mrn buc. 4 425.70 1,702.80 323.53 2,026.33

2 SUPORT PRINDERE CAMERĂ VIDEO buc. 2 134.45 268.90 51.09 319.99
3 DOZĂ LEGĂTURI CAMERĂ VIDEO HIKVISION DS-1260ZJ buc 4 42.35 169.40 32.19 201.59
4 LICENŢA METRICI LPR - CAMERĂ VIDEO METRICI METLPRENG buc 4 2,838.60 11,354.40 2,157.34 13,511.74
5 LICENŢA INTERFAŢA WEB METRICI METRICI METLPRWEB buc 1 1,425.00 1,425.00 270.75 1,695.75
6 SERVER METRICI MIDSYS-AII7-8700 8GB RAM METRICI METMIDSAI buc 1 6,203.25 6,203.25 1,178.62 7,381.87
7 KIT TASTATURĂ + MOUSE WIRELESS LOGITECH MK470 set 1 199.66 199.66 37.94 237.60

8
MODUL LAN CONTROLLER V2.5 PENTRU 
CONTROL BARIERĂ WIFIMAG 1271 buc 2 190.59 381.18 72.42 453.60

9 MODUL RELAY BO ARD LC3 WIFIMAG 861 buc 2 90.76 181.52 34.49 216.01

10

BARIERĂ RAPIDA ACCES 3M, ECHIPATĂ CU 
LIMITATORI MECANICI DE CURSĂ, SI BRAŢ CU 
ILUMINARE LED (2 BARIERE LH SI 1 BARIERA 
RH)

FAAC
2 x 620 RPD LH

buc 3 6,634.00 19,902.00 3,781.38 23,683.38
1 x 620 RPD RH

10.1 BARIERĂ AUTO 620RPD LH 620 RPD LH buc 2 5,746.54 0.00 0.00 0.00
10.2 BARIERĂ AUTO 620RPD RH 620 RPD RH buc 1 5,746.54 0.00 0.00 0.00

10.3
SUPORT PENTRU FIXAREA BRAŢELOR 
ROTUNDE, COMPATIBIL CU S615/620 428445 buc 3 332.43 0.00 0.00 0.00

10,4 BRAŢ BARIERA ROTUND, LUNGIME 3.3 M 428042 buc 3 361.59 0.00 0.00 0.00
10.5 KIT BENZI REFLECTORIZANTE 490117 buc 3 32.08 0.00 0.00 0.00

10.6
KIT DE CONEXIUNE PENTRU BANDĂ LED DE PE 
BRAŢ 390992 buc 3 78.74 0.00 0.00 0.00

10.7
LUMINI SEMNALIZARE PENTRU BRAŢ BARIERĂ 
11M 390993 buc 1 247.86 0.00 0.00 0.00



11 î
SUPORT PENTRU FIXARE IN FUNDAŢIE PENTRU 
SERIA 620 FAAC 490058 buc 3 212.87 638.61 121.34 759.95

12 2UPLU DE FOTOCELULE DIRECŢIONALE FAAC 785102 set 4 102.06 408.24 77.57 485.81
13 3TALP SUPORT FOTOCELULE 628MM FAAC 401039 buc 6 149.17 895.02 170.05 1,065,07
14 STÂLP SUPORT FOTOCELULE 1091MM buc 0 0.00 0.00 0.00
15 SURSĂ DE ALIMENTARE INDUSTRIALĂ 12 VDC MEANWELL WDR-120-12 buc 2 291.36 582.72 110.72 693.44

16
rEtECOMANt>A 4 dAbJALE,NEAGRA, 868MHZ 
SLH FAAC 7870101 buc 4 150.92 603.68 114.70 718.38

17 RECEPTOR RADIO 2 CANALE 868MHZ FAAC 787749 buc 2 285.67 571.34 108.55 679.89
18 LAMPĂ SEMNALIZARE FAAC 410029 buc. 3 209.67 629.01 119.51 748.52

19
BUTON COMANDA DESCHIDERE BARIERA, 
VERDE, INCLUSIV CARCASĂ YLI FMB-G-25SS-2-GN buc. 2 115.97 231.94 44.07 276.01

20
BUTON COMANDA ÎNCHIDERE BARIERA, ROŞU, 
INCLUSIV CARCASĂ YLI FMB-G-25SS-2-RD buc. 2 115.97 231.94 44.07 276.01

21
CARCASA PENTRU MONTARE APARENTA 
BUTON buc. 0 0.00 0.00 0.00

22
SWITCH INDUSTRIAL CU 8 PORTURI RJ45 POE+, 
2 SFP PLANET WGS-4215-8P2S buc. 2 1,386.45 2,772.90 526.85 3,299.75

23
SWITCH L2+ 8-PORT 10/100/1OOOT + 2 100/1000X 
SFP MANAGED SWITCH PLANET WGSD-10020 buc 1 768.39 768.39 145.99 914.38

24 SFP INDUSTRIAL, 10 KM, TX 1310NM, RX 1550NM PLANET MGB-TLA10 buc. 1 165.31 165.31 31.41 196.72

25 SFP INDUSTRIAL, 10 KM, TX 1550NM, RX 1310NM PLANET MGB-TLB10 buc. 1 202.86 202.86 38.54 241.40

26
SURSA DE ALIMENTARE INDUSTRIALA 48 VDC, 
120W MEANWELL WDR-120-48 buc. 2 336.95 673.90 128.04 801.94

27 FIBRA OPTICA SM8 FIRE CU SUFA ml. 250 2.29 572.50 108.78 681.28
28 CABLU FTP CAT 5 EXTRIOR ml. 180 1.89 340.20 64.64 404.84

29
PATCH CORD SC APC - LC PC, GREEN/BLUE, 
G.652D, C /l, 0  3.0MM, 1 M R&M R834577 buc. 2 48.16 96.32 18.30 114.62

30
' l ţ r  1U MOD U L AR PANEL 3E, 3X7HP, GRAV, 
EMPTY R&M R804258 buc 1 99.36 99.36 18.88 118.24

31 19" IU MODULARPANEL 36, COVER, GRAY R&M R5I0710 buc 1 62.00 62.00 11.78 73.78
32 FIBERMODUL FRONT PANEL 7HP, BLIND R&M R3I8528 buc 2 31.78 63.56 12.08 75.64

33
FIBERMODUL 7HP, PLASTIC, SPL1CE, 3XSC 
G.652.D, APC, CERAMIC, C/l R&M R859524 | buc 2 280.86 561.72 106.73 668.45



34
SPUCE HOLDER R30/R40,12X SHRINK SPUCE 
PROTECTION R&M R320246 buc 2 3.07 6.14 1.17 7.31

35 SPUCE PROTECTION 40MM R&M R30087-40 buc 8 0.74 5.92 1.12 7.04
36 MUFĂ RJ45, CAT.5, SH1ELDED set 1 49.00 49.00 9.31 58.31
37 SIGURANŢĂ BIPOLARĂ, 16A, SCHNEIDER buc. 2 39.10 78.20 14.86 93.06
38 CLEMĂ ELECTRICĂ PE ŞINĂ - CULOARE GRI buc. 2 11.13 22.26 4.23 26.49

39
CLEMĂ ELECTRICA PE ŞINĂ - CULOARE 
ALBASTRU buc. 2 11.13 22.26 4.23 26.49

40 CLEMĂ ELECTRICĂ PE ŞINĂ - CULOARE VERDE buc. 2 11.13 22.26 4.23 26.49

41 CABLU ELECTROALIMENTARE CYYF 3X1,5MMP ml. 20 2.50 50.00 9.50 59.50

42
COLIER p La STic  r EZis i  e NT UV 4,8x3u2Mm  (lOO
BUC/SET) set 5 19.56 97.80 18.58 116.38

43 SLTTUIRE ASFALT + REFACERE ml. 10 24.00 240.00 45.60 285.60
44 DECOPERTARE PAVELE + REFACERE mL 7 18.00 126.00 23.94 149.94

45
COPEX MET ALIC CAUCiUCAI' DIAMETRU 
INTERIOR 26MM mL 20 3.67 73.40 13.95 87.35

46 SUDURĂFO buc. 6 23.22 139.32 26.47 165.79
47 MATERIALE C+M set 1 1,071.11 1,071.11 203.51 1,274.62
48 MANOPERĂ serv 1 17,833.05 17,833.05 3,388.28 21,221.33

49
A aiaiE N  J.A lEHlNlLA UE SFELIALIIAIE IN
e x e c u ţ ie serv 1 5,216.95 5,216.95 991.22 6,208.17

TOTAL GENERAL 78,013.30 14,822.53 92,835.83

COM ISIA  D E ANALIZA:

Petri că M arioara -p re şed in te   ̂ j
Tripa Ovidiu -se c re ta r

Şerban Cristina -  membru

Emilia Carabulea -m em b ru

Pârvan Roxana -  membru

t

jm w t

REPREZENTANT OFERTANT
Societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L
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SECTORULUI
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'WWW.p1imarie3.ro
TELEFON (004 021) 34040 11 / 341 0711 FAX {004 021) 31803 04. E-MAIL adminrstrativ@primarie3.1to

Şos. Mihai Bravu nr, 428, sector 3, 030328, Bucureşti

-totWca. <v£. 2 .
Nr. 708087 / 13.11.2019

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Referitor la procedura de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect 
"Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoaştere automată a  numerelor de 
înmatriculare pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. Mihai Bravu nr. 428”, desfăşurat 
în baza prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Comisia de analiză 
a  documentaţiei numită prin D ispoziţia nr. 4956/06.11.2019, din documentele depuse de 
ofertantul Societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL, în cadrul procedurii, constată următoarele:

Raportat la prevederile art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile 
publice:

a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei jurid ice în cauză un control 
sim ilar celui p e  care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii:

Conform Art. 3 din HCLS 3 nr. 250/16.04.2019, 2019 privind aprobarea bilanţului 
contabil, a  contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie 
pe anul 2018 şi a programului de activitate pe anul 2019 ale societăţii Internet şi Tehnologie 
S3 SRL , depusă la dosar, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti exercită asupra Societăţii 
Internet şi Tehnologie S3 SRL, control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor 
departamente, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a 
întreprinderilor publice, întrucât:

”Consiliul Local al Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti a aprobat asocierea dintre Sectorul 
3 al M unicipiului Bucureşti, prin Consiliul Local Sector 3 al M unicipiului Bucureşti şi 
Societatea SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL, în vederea înfiinţării Societăţii Internet şi 
Tehnologie S3 SRL.

capital social: 2.000.000 lei divizat în 100 de părţi sociale, fiecare în valoare nominală de
20.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

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

- SC SD3- SALUBRITATE Ş I DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei, corespunzător 
unei părţi sociale şi unei cote de participare la capitalul social de 1%. ”

Astfel, condiţia de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.

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.p1imarie3.ro
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B U C U R E Ş T I
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b) M ai 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;

Ofertantul a  prezentat HCLS 3 nr. 250/16.04.2019 privind aprobarea bilanţului contabil 
a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al administratorului societăţii pe anul 
2018 şi a  programului de activitate pe anul 2019 ale Societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL, 
astfel rezultă îndeplinită condiţia de mai sus.

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.

Aşa cum se arată la  punctul a), Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti prin Consiliul Local 
al Sectorului 3 Bucureşti, deţine un nr. de 99 părţi sociale şi a unei cote de participare la capitalul 
social de 99%, SCSD3- SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 SRL deţinând o (1) parte socială 
şi o cotă de participare la capitalul social de 1%, astfel că este îndeplinită condiţia de mai sus.

Faţă de cele mai sus menţionate, Direcţia Administrativă şi M anagement Informaţional, 
prin Serviciul Administrativ, a constatat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 31, alin
(1) din Legea nr. 98/2016.

Direcţi Executiv, 
u MunteanuRad

Şef Serviciu,
J ) g u  r 1 n n iQ n p c ru

întocmit, 
Ovidiu Tripa

2



-M vtyca. * jT. 3

CONTRACT DE LUCRĂRI
nr. d a ta

1. Preambul
In temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică

Având în vedere prevederile normative menţionate în continuare:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările si completările 
ulterioare;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările si completările ulterioare; 
Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările si 
completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modicările si completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii si instalaţii aferente acestora;
Regulamentul 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data 
Protection Regulation),
Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de 
către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractelor/ acordurilor- cadru de achiziţie publică în temeiul 
prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice;
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 
Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractelor/ acordurilor-cadru 
de achiziţie publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 
aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 304/ 17.07.2018 privind prioritizarea întreprinderilor publice 
pentru care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este autoritate publică tutelară la încheierea de către 
acestea a contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizare de produse sau prestarea de servicii; 
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 532/ 15.11.2018 privind completarea HCLS 3 nr. 304/17.07.2018.

alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

Ţinând cont de:

- Nota privind cuprinderea în Strategia Anuală de Achiziţii Publice a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti 
a procedurii de achiziţie având ca obiect "Implementarea unui sistem de control acces auto cu 
recunoaştere automata a  numerelor de înm atriculare”

s-a încheiat prezentul Contract de lucrări între:

Părţile contractante:

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti nr. 191, Sector 
3, cod fiscal RO4420465, având cont nr. R047TREZ24A740501201900X deschis la Trezoreria Sector 3, 
reprezentată prin P rim ar Robert-Sorin Negoiţă, în calitate de achizitor, pe de o parte, si

B. SOCIETATEA INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 SRL cu sediul în Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, 
camerele 1, 2, 6, sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/15452/2017, cod unic de înregistare
Ro 38189005, având cont nr ................... deschis la .............................. , reprezentată prin Arghir Cristina
Elena, având funcţia de Preşedinte CA., în calitate de executant, pe de altă parte.

, , Management Informaţional Direcţia Ecc
Radu Alexandru Munteauu

Avizat, 
Direcţia Ecc 
Octavian Gl ,

Avizat, 
Direcţia Juridică,



In prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a.
b.
c.
d.

e.

f.

g-
h.

m.

n.

o.

P-
q-

r.

s.

u.

v.

contract - reprezintă prezentul contract si toate Anexele sale.
contract de lucrări - contractul care are ca obiect exclusiv execuţia de lucrări
achizitor si executant - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
reprezentanţii achizitorului - persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea
verificării execuţiei corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri legate de contract
reprezentantul executantului - persoana desemnată de executant să primească instrucţiuni în numele
acestuia aprobate de achizitor
preţul contractului - preţul platibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
data de începere a lucrărilor - data stabilită în ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor; 
ordinul de începere a lucrărilor - notificarea emisă de achizitor către executant, care stabileşte data 
începerii lucrărilor de execuţie, în corelare cu graficul de execuţie;
document scris - orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat şi confirmat de 
primire, are are legătură cu orice problemă intervenită în derularea contractului;
faze de execuţie -  etape de implementare a obiectului contractului cuprinse în graficul de execuţie din 
caietul de sarcini şi care permit decontarea parţială a lucrărilor, cuprinzând echipamentele, serviciile şi 
lucrările predate -  recepţionate pentru fiecare amplasament predat de către achizitor, 

situaţie parţială de plată - situaţie de plată întocmită de executant în baza proceselor verbale de recepţie 
parţială a serviciilor şi/sau lucrărilor contractate şi care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente 
lucrărilor/serviciilor recepţionate în temeiul proceselor verbale parţiale.
situaţie finală de plată - ultima situaţie cumulativă de plată întocmită de executant, cu ocazia comunicării 
finalizării lucrărilor, în vederea recepţiei Ia terminarea lucrărilor şi supusă aprobării achizitorului, care 
cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate; 

garanţia -  serviciile prin care este înlocuit, reparat sau refăcut, după caz, un produs, un serviciu sau o 
lucrare efectuată şi care prezintă o deficienţă ce induce o funcţionare necorespunzătoare, în perioada de 
garanţie convenită.
termen de garanţie -  limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului sau serviciului, până la 
care producătorul sau prestatorul îşi asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului ori 
serviciului achiziţionat, pe cheltuiala sa, dacă deficienţele nu sunt imputabile Beneficiarului. Termenul de 
garanţie este definit în legea nr. 296/ 2004, Codul Consumului, republicată.
perioada de garanţie - perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor pentru fiecare 
amplasament în parte şi/sau faze de execuţie şi data recepţiei finale a acestuia şi/sau acesteia, a cărei durată 
se stabileşte prin contract şi în cadrul căreia executantul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor 
deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a prevederilor 
reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalaţii, subansamble etc., 
necorespunzătoare;
costul lucrărilor- totalitatea cheltuielilor executantului efectuate în conformitate cu contractul; 
utilajele executantului- toate aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte lucruri necesare execuţiei 
lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;
lucrări- lucrări de instalaţii aferente punerii în funcţiune a produselor, lucrări de construcţii şi montaj ce 
pot fi lucrări electrice, de securitate sau de comunicaţii şi orice alte lucrări necesare implementării 
proiectului
diriginte de şantier - persoană fizică angajată de către beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării 
execuţiei corecte a lucrărilor, pe tot parcursul lucrărilor;
servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, cum ar fi 
transportul, asigurarea, instalarea, configurarea, punerea în funcţiune, asistenta tehnică în perioada de 
garanţie, activităţi legate de realizarea proiectului tehnic corespunzător implementării proiectului si orice 
alte asemenea obligaţii care revin executantului prin contract;
produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
contract, pe care executantul se obligă să Ie furnizeze achizitorului.
materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care? vor face sau fac parte din lucrările
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permanente;
w. echipamente - maşinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;
x. modificare - schimbare adusă specificaţiilor dispusă de către achizitor potrivit contractului;
y. destinaţie finală - locul unde executantul are obligaţia de a furniza produsele, respectiv de a le pune în 

funcţiune;
z. forţa majoră- un eveniment mai presus controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, 

care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibilă executarea si, 
respectiv, îndeplinirea contractului; Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, cutremure, 
incendii, inundaţii, sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment 
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia dintre parti;

aa. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.
bb. zi lucrătoare - orice zi a săptămânii în care băncile din România lucrează cu publicul, cu excepţia zilelor 

de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale

3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvmtele la forma singular vor include forma 
de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi’sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod 
diferit.
3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Executantul se obligă să execute lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse si servicii 
tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii "Implementarea unui sistem de control acces auto 
cu recunoaştere automata a numerelor de înmatriculare pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi 
Şos. M ihai Bravu nr. 428”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Achizitorul se obligă să achiziţioneze cele prevăzute la punctul 4.1, respectiv să plătească preţul convenit 
în prezentul contract.
4.3. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părţi prin 
prezentul contract.

5. Preţul contractului

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 92.835,83
lei inclusiv TVA, din care TVA 14.822,53 lei, reprezentând 78.013,30 lei exclusiv TVA, conform procesului 
verbal de analiză nr. 707516/12.11.2019 aprobată prin HCLS3 nr.....................
5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv preţul produselor furnizate, al serviciilor prestate si lucrărilor 
executate, plătibile executantului de către achizitor, va fi valoarea rezultată în baza tuturor situaţiilor de plată şi 
a proceselor de recepţie la terminarea lucrărilor pentru fiecare amplasament în parte şi/sau faze de execuţie, ca 
urmare a situaţiilor din teren cu privire la lucrările real executate, produsele real furnizate şi serviciile real 
prestate.
5.3. Sursa de finanţare va fi: Bugetul local şi alte surse legal constituite.

6. Durata contractului
6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi si produce efecte juridice până 
la îndeplinirea integrală si corespunzătoare a obligaţiilor de către ambele/părti, iar contractul operează valabil 
între părţi potrivit legii si documentelor ce fac parte integranta din prezentul contract, de la data intrării sale în
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vigoare si până la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.
6.2. Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile, atunci când intervine orice fel de sistare 
comunicată şi aprobată de părţi sau orice alt motiv aprobat între părţile contractante.

7. Executarea contractului
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie conform art. 12.
7.2. (1) Executantul se obligă să realizeze obiectul contractului prevăzut la art. 4.1. până la 31.12.2019 de la 
data emiterii ordinului de începere a contractului. Executantul are dreptul de finalizare în avans.
(2) Ordinul de începere al contractului prevăzut la art. 7.2. se va emite în termen de 5 zile de la intrarea în 
vigoare a contractului, iar ordinul de începere a lucrărilor pentru fiecare amplasament în parte se va emite în 
termen de 5 zile de la obţinerea tuturor avizelor/autorizatiilor legale.
(3) Obţinerea avizelor/autorizaţiilor legale necesare implementării proiectului cade în sarcina achizitorului.

S. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:
a. Anexa 1 - Caietul de sarcini;
b. Anexa 2 - Propunerea tehnică;
c. Anexa 3 - Propunerea financiară;
d. Proces-verbal de analiză al Comisiei de analiză aprobat prin HCLS3 nr......... ;
e. orice acte adiţionale Ia contract, dacă părţile contractante vor consimţi să semneze astfel de documente.
8.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părţi prin 
prezentul Contract.
8.3. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1. (1) Executantul se obligă să execute lucrările, aferente implementării proiectului la standardele şi/sau 
performantele prezentate în propunerea tehnică şi cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordantă cu 
obligaţiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta şi în acord cu legislaţia incidenţă.
(2) Executantul se obligă să menţină preturile unitare ofertate pe toată perioada de derulare a contractului, 
exceptând influenţele cauzate de modificări legislative.
(3) Executantul se obligă să pună la dispoziţie atât personal de specialitate, cât si personal necesar pentru 
îndeplinirea obiectului contractului.
(4) Executantul se obligă să execute toate operaţiunile stabilite în caietul de sarcini şi să respecte graficul de 
execuţie a lucrărilor.
(5) Executantul se obligă să remedieze şi să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul 
derulării execuţiei.
(6) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, 
echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în 
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil 
din contract.
9.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu graficul 
de execuţie. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, 
cât si de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
9.3. Executantul se obligă să predea achizitorului proiectul tehnic conform prevederilor din caietul de sarcini 
şi a celor legislative din domeniu, serviciile de proiectare referindu-se la elaborarea proiectului tehnic.
9.4. Executantul se obligă să înceapă prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor corespunzătoare 
implementării proiectului numai pentru amplasamentele care au fost predate de beneficiar şi care au avize emise 
în condiţiile legii si numai pe bază şi în conformitate cu proiectul tehnic aprobat de achizitor şi autorizat în 
condiţiile legii.
9.5. (1) Executantul se obligă să soluţioneze neconformitătile, defectele şi neconcordanţele apărute în fazele 
de implementare, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant, cu acordul achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului, formulate în scris, în orice 

problemă menţionată sau nu în contract. în cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt
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nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, tară ca obiecţiile respective să-l 
absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor 
legale. în cazul în care executarea dispoziţiilor achizitorului determină depăşirea valorii indicatorilor tehnico- 
economici aprobaţi, executantul nu are obligaţia de a executa dispoziţiile primite decât după încheierea unui act 
adiţional la prezentul contract, în condiţiile legii.
9.6. Executantul se obligă ca, în implementarea proiectului, să utilizeze numai produsele si activităţile 
prevăzute în oferta; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc 
condiţiile precizate se face numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul achizitorului.
9.7. Executantul se obligă să supună recepţiei numai amplasamentele şi etapele care corespund cerinţelor de 
calitate şi pentru care a predat achizitorului documentaţia aferentă.
9.8. Executantul se obligă să ducă la îndeplinire, la termenele stabilite, măsurile dispuse prin documentele de 
recepţie.
9.9. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor 
şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi a 
întregii legislaţii aflate în vigoare.
Executantul lucrărilor de construcţii are următoarele obligaţii principale:
a) începerea execuţiei lucrărilor in baza autorizaţiei de construire, în condiţiile legii şi în conformitate cu 
proiecte verificate de specialişti atestaţi;
b) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi 
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi;
c) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale 
execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a 
lucrărilor;
d) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe 
baza soluţiilor stabilite de proiectant si a dirigintelui de şantier;
e) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru 
care există agremente tehnice, care conduc Ia realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor; 
înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi 
numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi;
f) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător 
cerinţelor;
g) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat 
achizitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
h) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele 
de recepţie a lucrărilor de construcţii;
i) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât 
şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;
j) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.
(3) Executantul este obligat să respecte termenele de execuţie a lucrărilor, în acest sens depunând toată 
diligenţa pentru organizarea, conducerea şi controlarea activităţii personalului.
(4) Executantul este obligat să garanteze lucrările ce fac obiectul prezentului contract în condiţiile prevăzute 
în contract şi în documentaţia de atribuire.
(5) Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea calităţile declarate de către 
acesta în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în  vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar 
diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire 
sau celor specificate în  contract.
(6) Executantul este obligat să remedieze şi să completeze, pe toată durata de garanţie a lucrărilor, 
fără costuri suplimentare pentru achizitor toate deficienţele, lipsurile şi/sau neconformităţile lucrărilor 
executate.
9.10.(1) Executantul se obligă să execute lucrările, să furnizeze produsele si să presteze serviciile conform 
graficului de execuţie.

(2) In cazul apariţiei unei cauze de forţa majora, care determina îprarzieri în execuţia lucrărilor sau chiar
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încetarea temporară a acestora, Executantul este obligat sa anunţe de îndată achizitorul şi va lua orice masuri 
pentru minimalizarea efectelor negative ivite.
9.11. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

(i) reclamaţii si acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de propriei (brevete, nume, 
mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, utilajele folosite pentru sau în legătură 
cu produsele achiziţionate, şi

(ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.12. Pentru serviciile si lucrările aferente implementării proiectului, executantul va înainta achizitorului, la 
sfârşitul fiecărei faze sau la cerere, un raport cu activitatea fazei respective, acesta urmând a fi discutat într-o 
întâlnire de status. Persoanele implicate în această întâlnire vor fi:

(i) echipa de proiect din partea executantului;
(ii) echipa de proiect din partea achizitorului.

9.13. (1) Executantul are obligaţia de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul şi pentru 
a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, 
zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru adoptate în implementarea proiectului

(2) Pe parcursul implementării proiectului, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea 
prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
i. confortul riveranilor;
ii. căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care deservesc proprietăţile 
aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(3) Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de 
protecţie a muncii şi evitarea accidentelor.
(4) Executantul este responsabil pentru menţinerea în buna stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi 
instalaţiilor care urmează a fi puse in opera, de la data predării amplasamentului până la data semnării 
procesului-verbal de recepţie a lucrărilor.
9.14. Executantul se obligă să respecte perioada de garanţie ofertată. In perioada de garanţie a serviciilor 
prestate, a produselor livrate şi a lucrărilor executate, executantul trebuie să asigure constatarea oricărei 
defecţiuni Ia locaţia amplasamentului în maxim 24 ore de la transmiterea solicitării scrise de către achizitor, 
prin e-mail sau fax, sub rezerva asigurării acccesului personalului executantului în locaţiile necesare. Dacă 
defecţiunea este acoperită de obligaţia de garanţie, remedierea se va executa în maxim 2 (două) zile lucrătoare 
de la data constatării, sub rezerva asigurării acccesului personalului executantului în locaţiile necesare. In acest 
scop, părţile vor desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail şi telefon,
9.15. Executantul se obligă să nu subcontracteze lucrările ce fac obiectul prezentului contract.
9.16. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într- 
un interval de 5 ani de Ia recepţia la terminarea lucrării.
9.17. Executantul se obligă să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare şi 
termenul de valabilitate al materialelor utilizate.
9.18. Executantul se obligă să remedieze şi să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul 
derulării execuţiei.
9.19. Executantul este obligat să îndeplinească orice alte obligaţii ce îi revin potrivit legii, contractului şi 
documentaţiei de atribuire.
9.20. Executantul va informa, de îndată, conducerea achizitorului şi celelalte entităţi implicate despre 
evenimentele privind activitatea aferentă executării prezentului contract şi va ţine evidenţa acestora.
9.21. Pe cheltuiala sa, Executantul va despăgubi, proteja şi apăra Achizitorul, pentru şi împotriva tuturor 
acţiunilor în justiţie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din executarea contractului de lucrări.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract, în contul 
deschis la Trezoreria..........................................
10.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele/serviciile/lucrările în maxim 5 zile lucrătoare de la data 
notificării privind livrarea şi/sau punerea în funcţiune a acestora.
10.3. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia executantului toat^ datele şi informaţiile necesare pentru
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ducerea Ia îndeplinire a proiectului: 
i. lista amplasamentelor;

ii. amplasamentele trebuie sa fie libere de orice sarcină, să aibă acord de amplasare din partea 
proprietarului, să beneficieze de alimentare electrică independentă pentru scopul proiectului;

iii. lista persoanelor de contact pentru fiecare amplasament, cu menţionarea datelor de contact ale acestora;
iv. acces în timpul orelor de program, respectiv 08-17 de luni până vineri, pentru fiecare amplasament
v. suprafeţele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de şantier după caz;

vi. căile de acces rutier.
10.4. (1) Achizitorul se obligă ca, până la emiterea Ordinului de începere a proiectului să încheie contracte de 
alimentare cu energie electrică pentru fiecare locaţie de amplasare şi în acord cu dimensionările tehnice (putere 
electrică, viteză si lărgime de bandă în Internet etc.) specificate în proiectul tehnic, astfel încât să fie respectate 
termenele din graficul de execuţie.
(2) Costurile pentru consumul de utilităti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă 
de către achizitor
10.5. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului autorizaţiile de construire şi toate avizele 
prevăzute de lege, precum şi întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate.

(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor informaţii 
transmise executantului.
10.6. (1) Achizitorul are obligaţia de a examina produsele livrate, serviciile prestate şi lucrările executate, în 
vederea recepţiei, în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea executantului.

(2) Achizitorul va recepţiona serviciile şi lucrările aferente prezentului contract, inclusiv proiectul tehnic, 
prin semnarea de către reprezentanţii achizitorului a unui proces verbal de recepţie.

(3) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla si supraveghea modul de respectare si îndeplinire a 
obligaţiilor contractuale, calitatea şi eficienţa activităţilor în tot timpul implementării, întocmind note de 
constatare pe care le transmite executantului.
10.7. Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul executantului pe întreaga 
durată a prezentului contract, în vederea derulării în cele mai bune condiţii a lucrărilor ce fac obiectul 
contractului.
10.8. Achizitorul are obligaţia de a interveni prompt, la solicitarea executantului, pentru soluţionarea situaţiilor 
aflate în competenţa sa.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor.
11.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-si îndeplinească obligaţiile asumate prin 
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare 
prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi 
penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 
bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică 
pentru fiecare zi de întârziere, prin raportare la obligaţia neexecutată, până Ia îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2. In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu plăteşte contravaloarea facturilor în termenul stabilit, 
executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plătii neefectuate, 
în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti si între aceştia si 
autorităţi contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3. Cuantumul penalităţilor de întârziere nu poate depăşi valoarea obligaţiilor restante.

12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5 % din valoarea 
contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 3.900,67 lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea 
prezentului contract de ambele părţi.
12.2, Garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, 
în condiţiile legii. In acest caz, executantul are obligaţia de a deschide contul la dispoziţia achizitorului la 
unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care
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se depune de către executant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul 
contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze contul de 
disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite executantului până la concurenţa sumei 
stabilite drept garanţie de bună execuţie conform art. 12.1 de mai sus şi va înştiinţa executantul despre 
vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Reţinerile nu pot fi mai mari de 2% din valoarea facturii, 
fără TVA. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele executantului pot fi dispuse plăţi 
atât de către executant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de 
unitatea Trezoreriei Statului Ia solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de 
bună execuţie. Contul de disponibil prevăzut mai sus este purtător de dobândă în favoarea executantului.
12.3. In cazul în care contractantul nu constituie garanţia de bună execuţie în condiţiile stipulate în art. 12.1 şi 
12.2 de mai sus, contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei formalităţi 
de către achizitor.
12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 
îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu îşi îndeplineşte din culpa 
sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul 
are obligaţia de a notifica pretenţia atât executantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând 
obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. în situaţia executării garanţiei 
de bună execuţie, parţial sau total, executantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul 
rămas de executat.
12.5. Pe perioada de valabilitate a serviciilor de garanţie orice intervenţie asupra sistemului de monitorizare se 
face de către executant şi pentru orice acţiune care nu face obiectul serviciilor de garanţie beneficiarul este 
obligat să contacteze executantul în temeiul unui contract separat de prezentul contract. In situaţia în care 
beneficiarul nu respecta prezenta obligaţie, va pierde garanţia produselor montate şi serviciilor executate deja 
în amplasamente.
12.6. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie Ia 
terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este 
minim;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate conform 
prevederilor art. 16.1 din contract, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.
12.7. Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi 
pentru părţi/obiecte din/de lucrare, respectiv pentru amplasamente, dacă acestea simt distincte din punct de 
vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

13. începerea şi execuţia lucrărilor
13.1. Executantul are obligaţia de a începe execuţia contractului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea 
ordinului de începere din partea achizitorului.
13.2. (1) Lucrările trebuie, să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data 
stabilită.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de 
detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. In cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, 
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, 
executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul 
revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) In cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 
îndeplineşte îndatoririle prevăzute în prezentul contract, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un 
termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea 
termenului stabilit îi va rezilia contractul.
13.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea 
lor. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi 
profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul de proiect din partea executantului şi dirigintele de şantier 
sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantuluj^achizitorului pe şantier, în ateliere,
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depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv 
pentru verificarea lucrărilor ascunse.
13.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, 
masurarea si testarea lucrărilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora revin 
executantului.

(3) Probele neprevăzute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse in 
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeşte ca materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau ca 
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va suporata aceste 
cheltuieli.
13.5. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse tara aprobarea achizitorului prin 
dirigintele de şantier.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, 
sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de 
a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) In cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, 
iar in caz contrar, de către executant.

14. întârzieri şi sistarea lucrărilor
14.1. In cazul în care:
(i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
(ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
(iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului 
de către acesta,
îndreptăţeşte executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a 
acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are 
dreptul.

15. Finalizarea lucrărilor
15.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat intr-un termen prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în 
termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
15.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. în cazul în care se constată că sunt 
lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi 
finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, 
achizitorul va convoca comisia de recepţie.
15.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor 
acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. In funcţie de constatările făcute, achizitorul 
are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
16.1. (1) Perioada de garanţie a lucrărilor este de 24 luni şi decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. 

(2) în cazul încheierii unor procese verbale de recepţie parţiale, conform art. 12.7, perioada de garanţie
curge de la data semnării acestora.
16.2. (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa 
toate lucrările de remediere a viciilor si a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin (1), pe cheltuiala proprie, în 
cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizări de materiale, de instalaţii sau a unei manopere i 0 u prevederile contractului; sau
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ii) neglijenţei sau neindeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi 
revin în baza contractului.
16.3. In cazul in care executantul nu executa lucrările prevăzute la clauza art. 16.2 alin. 2 din contract achizitorul 
este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări 
vor li recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumelel cuvenite acestuia sau din cuantumul 
garanţiei de buna execuţie constituita.
16.4. Nu sunt acoperite de garanţie următoarele evenimente şi defecţiuni:
- montare/demontare produse şi instalaţii recepţionate de către persoane care nu au fost mandatate de executant;
- montare/demontare produse şi instalaţii la solicitarea achizitorului, după recepţie, fără să fie cauzate de 
existenţa unei defecţiuni acoperite de obligaţia de garanţie;
- serviciile de administrare şi mentenanţă;
- orice servicii care exced cadrului legal al definiţiei serviciilor de garanţie (de exemplu: utilizare neconformă, 
deteriorări mecanice, etc.).

17. Modalităţile de plată
17.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile de la data 
înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcţia Economică din cadrul Sectorului 3, dar numai după 
acceptarea situaţiilor de lucrări de către achizitor, însoţite după caz, de certificate de calitate, declaraţie de 
conformitate, procese verbale de lucrări ascunse şi ataşamente, instrucţiuni de utilizare.
17.2. Toate situaţiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti vor fi certificate de 
către diriginţii de şantier.
17.3. Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform 
contractului. Lucrările executate să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări parţiale, întocmită astfel 
încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări parţiale achizitorul va putea face 
scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în 
cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
17.4. Situaţiile de plată parţiale se vor depune la Direcţia Administrativă şi Management Informaţional înainte 
de emiterea facturii şi vor fi confirmate în termen de 5 zile de la data depunerii. In cazul în care nu se primeşte 
un răspuns în acest termen, se consideră că situaţiile de lucrări parţiale au fost acceptate.
17.5. Plăţile parţiale se efectuează în baza proceselor verbale de recepţie parţiale a serviciilor şi/sau lucrărilor.
17.6. Plata facturilor se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiilor de plată de către achizitor. Dacă 
verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii/notificări/contestaţii, 
contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită în termenul prevăzut în contract.
17.7. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de 
comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi 
efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

XS. Ajustarea preţului contractului
18.1. Pentru lucrările executate şi pentru serviciile prestate se vor utiliza preţurile unitare din oferta finală.

19. Recepţie, inspecţii, teste si verificări
19.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica/lucrările executate, 
produsele/serviciile livrate/prestate pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la 
contract.
19.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, executantului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi
pentru efectuarea recepţiei, testelor si inspecţiilor.
19.3. Inspecţiile si testele din cadrul recepţiilor parţiale si recepţiei finale se vor face la locaţiile de 
amplasament/destinatiile finale.
19.4. Dacă vreunul din serviciile/lucrările inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar executantul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

(i) de a remedia serviciile/lucrările refuzate, sau
(ii) de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile/lucrările să corespundă specificaţiilor
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19.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat 
datorită faptului că Iucrarile/serviciile au fost inspectate si testate de executant, cu sau fara participarea unui 
reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

20. Asigurări
20.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului 
Contract înainte de începerea lucrărilor o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind 
lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi 
reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau 
prejudiciile aduse către terte persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata 
de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, trimestrial şi ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 
poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în 
privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor 
acestuia.

21. încetarea contractului
21.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii:
a) la expirarea duratei stabilite prin Contract;
b) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce revin conform prezentului contract şi legislaţiei 
aplicabile;
c) prin acordul scris al părţilor;
d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către Achizitor;
e) în cazul în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 2 luni de zile;
f) prin rezilierea unilaterală de către Achizitor în condiţiile stipulate în prezentul Contract;
21.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligaţiilor scadente între Părţile Contractante şi nu 
exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.
21.3. In situaţia rezilierii/ rezolutiunii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către 
Executant a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea 
obligaţiilor contractuale neexecutate.
21.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise 
şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neindeplinirea respectivă, precum şi la 
durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă parte este 
obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării,
21.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
contractante.
21.6. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.
21.7. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariţia 
unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării 
executantului cu cel puţin 60 zile inainte de momentul rezilierii.

22. Rezilierea contractului
22.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre Părţi dă dreptul părţii lezate 
de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-interese.
22.2. Prezentul Contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 
zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata 
facturilor în perioada stabilită.
22.3. Achizitorul are dreptul sa rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisa cu 15 zile inainte de 
data la care rezilierea unilaterala va produce efecte iar executantul se obliga sa plateasca cu titlu de penalitate 
Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului, precun^si penalităţile datorate în baza prezentului
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contract, în următoarele cazuri:
(i) Executantul nu respectă termenul final şi/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuţie, 
iar întârzierile depăseşc cu mai mult de 30 zile termenul convenite în Contract;
(ii) Executantul nu execută lucrări de calitate si în conformitate cu caietul de sarcini si cu prescripţiile si 
standardele în vigoare si nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deşi a 
fost notificat în acest sens de Achizitor;
(iii) In cazul în care împotriva executantului s-a declanşat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare 
sau a falimentului.
22.4.Rezilierea Contractului pentru motivele menţionate la articolele de mai sus va interveni în urma unei 
notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părţii în culpă, conform termenelor menţionate 
anterior.

23. Amendamente
23.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de comun acord, 
modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiţionale.
23.2. Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind 
taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiţionale care să alinieze obligaţiile 
ofertate la prevederile legale.
23.3. Părţile au dreptul de a prelungi durata prezentului contract, prin act adiţional, pentru motive ce tin de 
întârzieri în obţinerea avizelor/autorizatiilor necesare implementării proiectului, motive ce vor fi comunicate în 
scris.

24. Cesiunea
24.1. Prezentul contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al Sectorului 3 al 
Municipiului Bucureşti. Contractul se va putea cesiona doar către o persoană juridică care are autoritate tutelară 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, îndeplinind condiţiile prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016.

25. Forţa majoră
25.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
25.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract 
pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
25.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore dar fara a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana laaparitia acesteia.
25.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligattia de a notifica celeilalte părţii, imediat si în mod 
complet, producerea acesteia si să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
25.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte 
va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parti 
sa poata pretinde celeilalte daune interese.

26. Soluţionarea litigiilor
26.1. Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului.
26.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu reusesc să 
rezolve în mod amiabil o divergentă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze de instanţa 
judecătoreasca competenta, potrivit normelor de procedura in vigoare.

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

28. Limba care guvernează contractul
28.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

29. Comunicări
29.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă 
în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii.
29.2. Comunicările între părţi se pot face si prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării 
în scris a primirii comunicării.
29.3. In accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.
29.4. In cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu 
confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data menţionata de oficiul postai primitor pe 
aceasta confirmare.
29.5. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare după cea în care a fost 
expediată.
29.6. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute in alineatee precedente.

30. Legea aplicabila contractului.
30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Părţile au inteles sa incheie prezentul contract azi............., in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, EXECUTANT,
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Nr. 708782 / 13.11.2019

Către,
CABINET PRIMAR

Ref.: privind atribuirea contractului de lucrări având ca obiect
”Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoaştere automată 
a numerelor de înmatriculare pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. 
Mihai Bravu nr. 428”

Vă transmitem ataşat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre al Consiliul Local Sector 3, privind atribuirea contractului de lucrări 
având ca obiect "Implementarea unui sistem de control acces auto cu recunoaştere 
automată a numerelor de înmatriculare pentru sediile din Calea Dudeşti nr. 191 şi Şos. 
Mihai Bravu nr. 428”;
Raportul de specialitate nr. 708778 /  13.11.2019, la proiectul de hotărâre privind 
atribuirea contractului de lucrări având ca obiect "Implementarea unui sistem de control 
acces auto cu recunoaştere automată a numerelor de înmatriculare pentru sediile din Calea 
Dudeşti nr. 191 şi Şos. M ihai Bravu nr. 428”;

- Procesul verbal de analiză nr.707516/12.11.2019;
- Nota Justificativă nr. 708087/ 13.11.2019.

D IRECTO R EXECUTIV, 

RADU A ljgX M D R U M U N T E A N U

ÎNTOCMIT, 
Ovidiu Tripa

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


