
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL a contractului având ca obiect 

”Achiziţionare licenţe de suita pentru productivitate si colaborare în editare text - 222 buc
pachete software de creare de documente”

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. 714272/CP/18.11.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 712248/15.11.2019 al Direcţiei Administrative şi Management 

Informaţional -  Serviciul Informatică;
- Proces verbal nr. 711394/14.11.2019 al Comisiei de analiză;
- Nota nr. 691957 / 31.10.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziţii publice a 

Sectorului 3 a procedurii de achiziţie având ca obiect ”Achiziţionare licenţe de suita pentru 
productivitate si colaborare în editare text - 222 buc pachete software de creare de documente ";

- Anunţul de intenţie nr. 1855/29.10.2019 al societăţii Internet şi Tehnologie S3 SRL, înregistrată 
cunr. 690275/30.10.2019;

- Adresa nr. 712270/15.11.2019 a Direcţiei Administrative şi Management Informaţional -  
Serviciul Informatică;

In 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 HCLS 3 nr. 
306/13.06.2019;

Luând în considerare:
- Avizul Comisie 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 rtl.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.l care 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, cu modificările şi completările ulterioare, 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 având ca obiect 
”Achiziţionare licenţe de suita pentru productivitate si colaborare în editare text - 222 buc pachete 
software de creare de documente ”, în valoare totală de 245.951,58 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 având ca obiect ”Achiziţionare licenţe de suita pentru productivitate 
si colaborare în editare text - 222 buc pachete software de creare de documente ”, 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 Informatică, 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 îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
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a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL 
a contractului având ca obiect"Achiziţionare licenţe de suita pentru productivitate si 

colaborare în editare text - 222 buc pachete software de creare de documente”

Suita trebuie să fie o soluţie integrată pentru îmbunătăţirea productivităţii, având în 
compunere aplicaţii potrivite lucrului colaborativ pentru rezolvarea diverselor probleme.

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 Bucureşti, 
precum şi ale 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, şi având în vedere expirarea licenţelor, societatea Internet şi 
Tehnologie S3 SRL a înaintat anunţul de intenţie nr. 1855/29.10.2019 înregistrat la Sectorul 3 
al Municipiului Bucureşti cu nr. 690275/CP/30.10.2019, prin care îsi exprimă intenţia privind 
procurarea, transportul, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune, conform obiectivului 
de investiţii "Achiziţionare licenţe de suita pentru productivitate si colaborare în editare text - 
222 buc pachete software de creare de documente".

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 206.682,00 
lei fără TVA, respectiv 245.951,58 lei cu TVA.

Luând în considerare cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
712248/15.11.2019, al Direcţiei Administrative şi Management Informaţional -  Serviciul 
Informatică, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului 
Local al Sectorului 3.

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

http://www.pri1narie3.ro
mailto:cabineCprimar@prim2rie3.ro
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Nr. 712248/15.11.2019

TELEFON (004 OII) 31S 03 13 - 28 /  340 40 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL informatlca@primarie3.r0
Calea Dud eşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre 
privind atribuirea contractului având ca obiect ” Furnizarea, instalarea, 
configurarea şi punerea în funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita pentru 

productivitate si colaborare in editare text”

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

- 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 tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea contractelor 
având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.
- Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 530/15.11.2018 
privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice;
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 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;

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

In conformitate cu prevederile:

mailto:informatlca@primarie3.r0
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Luând în considerare:
- Nota nr. 691957 / 31.10.2019 privind cuprinderea in Strategia anuală de achiziţii publice a 
Sectorului 3 a procedurii de achiziţie avand ca obiect ” furnizarea, instalarea, configurarea şi 
punerea în funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita pentru productivitate si colaborare in editare 
text”, 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. 1855/29.10.2019, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 
sub nr.690275/30.10.2019;
- 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 ” Furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea în 
funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita pentru productivitate si colaborare in editare text”;
- Referatul nr. 695578/04.11.2019, emis de către Direcţia Administrativă şi Management 
Informaţional,Serviciul Informatică, 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. 698059 / 05.11.2019, emis de către Direcţia Administrativă şi 
Management Informaţional, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 
privind angajarea valorii estimate totale a contractului de 333.000,00 lei (cu T.V.A)
- Dispoziţia de Primar de numire a comisiei de negociere si atribuire nr. 4955/06.11.2019;
- Invitaţia de participare nr. 697256/ 05.11.2019 transmisă către Societatea Internet şi 
Tehnologie S3 SRL;
- Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 1986/11.11.2019 depusă de Societatea Internet şi 
Tehnologie S3 SRL, înregistrată cu nr. 705426/11.11.2019;
- Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 709671/13.11.2019;
- Proces verbal de analiză a ofertei depuse nr. 711394/14.11.2019;
- Nota justificativă nr. 712209/15.11.2019, 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 ” Furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea 
în funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita pentru productivitate si colaborare in editare 
text”, 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 Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a
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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;

• 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 
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, 
respectiv verificarea îndeplinirii con diţiilor prevăzute de art. 31 alin (1) din Legea nr. 
98/2016, cerinţelor solicitate prin documentaţia 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 modul de realizare a 
contractului având ca obiect ” Furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea în 
funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita pentru productivitate si colaborare in editare text”.

Comisia de analiză a constatat că ofertantul a îndeplinit cerinţele din Caietul de Sarcini 
prin propunerea financiară prezentată, oferta încadrându-se in valoarea de 333.000,00 Iei cu 
TVA, prevăzută in Nota privind valoarea estimata a contractului, aprobata prin Referatul de 
angajare nr. 698059 / 05.11.2019 emis de către Direcţia Administrativă şi Managementul 
Informaţional, Serviciul Informatică 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 206.682,00 lei, respectiv 245.951,58 lei inclusiv TVA, preţuri 
rezultate in urma ofertei depuse de intreprinderea publica care se incadreaza in prevederile 
legale precizate la art.31 din Legea nr.98/2016.

Societatea Internet şi Tehnologie S3 SRL

Valoarea ofertei (lei, exclusiv TVA) 206.682,00 lei
Valoare T.V.A. (lei) 39.269,58 lei
Preţ total (lei, inclusiv TVA) 245.951,58 lei

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr. 711394/14.11.2019, 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 Nota Justificativă nr.
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712209/ 15.11.2019, privind încadrarea în prevederile legale precizate la 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 Municipiului Bucureşti a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobata prin 
Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 306/13.06.2019, care 
stipulează:

”A rt 10. Procesul-verbal de analiză ş i 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 larifele/preţurile unitare/tip de 
activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei finale 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 fi transmis 
compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare 
iniţierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

A rt 11. Atribuirea ş i 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 fără 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 având ca obiect ” 
furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita pentru 
productivitate si colaborare in editare text”, respectiv:

- aprobarea preţurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză nr.
711394/14.11.2019, aferent contractului de lucrări având ca obiect "Furnizarea,
instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita pentru
productivitate si colaborare in editare text”
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- aprobarea notei justificative nr. 712209/ 15.11.2019, privind încadrarea în prevederii e 
legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

- aprobarea încheierii contractului având ca obiect "Furnizarea, instalarea, configurarea 
şi punerea în funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita pentru productivitate si colaborare 
in editare text”.
Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile 

pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului având ca obiect 
^Furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita 
pentru productivitate si colaborare in editare text”.

DIR] TIV,
RADU AI NTEANU

ŞEF SERVICIU INFORMATICĂ, 
GEORGE RADU

ÎNTOCMIT,
GABRIELIC
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a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect ” Licenţe de Suita pentru 
productivitate si colaborare in editare text -  222 bucăţi pachete software de creare documente”

întreprinderea publicâ invitată: SOCIETATEA INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.
Valoarea estimată din documentele aferente procedurii ( Referatul nr.698059/05.11.20191 : 279.831,94 lei fara 

TVA, respectiv 333.000 lei cu TVA.

Documentele depuse în cadrul ofertei:

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

încheiat astăzi, 14.11.2019 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 705426/11.11.2019 (înregistrată la întreprinderea publică 
cu nr. 1986/11.11.2019).

Comisia de analiza numită prin Dispoziţia nr. 4955 din data 06.11.2019 compusă din:
Radu George -  preşedinte 
Cristian Gabriel loachim -  secretar 
CameliaGavrilă -membru 
RobertAlexandruGălăţanu -membru 
Emilia Carabulea — membru

Membri supleanţi:
Patriciu Iustinian Stoian 
Tomescu Andra

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.
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Având în vedere:

- Anunţul de intenţie al societăţii UN'l'JKKNHT ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. nr. 1855/29.10.2019 înregistrat la 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti sub nr.690275/30.10.2019;

Referat de oportunitate nr.683773/25.10.2019 al Direcţiei Administrative şi Management Informaţional- 
Serviciul Informatica privind necesitatea achizitionariii ” Licenţelor de Suita pentru productivitate si colaborare 
in editare text -  222 bucăţi pachete software de creare documente”

- Nota justificativă nr.691619/31.10.2019 a Direcţiei Administrative şi Management Informaţional-Serviciul 
Informatică

- Nota nr.691957/31.10.2019 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziţii publice a Direcţiei 
Administrative şi Management Informaţional-Serviciul Informatică
Modelul de contract, Caietul de sarcini, nota privind determinarea valorii estimate şi instrucţiunile de ofertare 
aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea INTERNET ŞI 
TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pentru - ” Licenţe de Suita pentru productivitate si colaborare in editare text -  
222 bucăţi pachete software de creare documente”
Referatul nr. 695578/04.11.2019 emis de către Direcţia Administrativă şi Management Informaţional-Serviciul 
Informatică 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.R.L., pentru - ” Licenţe de Suita pentru 
productivitate si colaborare in editare text -  222 bucăţi pachete software de creare documente”
Referat nr.698059/05.11.2019 privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, in suma 
de 333.000,00 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.R.L.
Dispoziţia de numire a comisiei de analiza nr. 4955 din data 06.11.2019, emisa de către Primar;
Oferta depusă de societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 -  Cabinet 
Primar cu nr. 705426/11.11.2019.
Procesul verbal de deschidere nr 709671/13.11.2019

Comisia de analiza s-a intrunit astazi 14.11.2019 la 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.R.L. a depus următoarele înscrisuri solicitate prin 
documentaţia de atribuire:

Cerinţa 
minună de 
calificare

Documentele solicitate

Documente depuse de 
ofertant ca urmare a 

Invitaţiei de participare nr. 
697256/05.11.2019

Observaţii

1. Situaţia 
personala a 
ofertau tulu

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

98/2016 privind achiziţiile publice (completarea 
Formularului 1)

Formularul 1 FN/11.11.2019, 
semnata si stampilata, pag. 1 Cerinţă

îndeplinită

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

Formularul 2 FN/11.11.2019, 
semnata si stampilata, pag.2

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

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

momentul prezentării.

-Certificat de atestare fiscala 
ANAF
nr.2121697/07.11.2019-nu 
figurează cu creanţe bugetare 
in evidentele fiscale la data de 
31.10.2019, pag 10-11 
- 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 intocmirii, pag. 9

d) C.U.I.
Oficiul National al Registrului 

Comerţului - Certificat de 
înregistrare seria B nr. 

3480511/28.02.2018, pag. 12
e) Actul constitutiv al societăţii actualizat Act constitutiv al societăţii din 

21.02.2018, pag. 13- 23

f) Hotărârea CLS3 de înfiinţare a societăţii Hotărârea CLS3 nr. 
355/25.08.2017 + Anexe, pag. 
24-44

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. 45
- Certificat de cazier Judiciar 
Nr. 22220384/06.11.2019 
pentru
ujjLuvrt- cu menţiunea -  Nu 
este inscris in Cazierul 
judiciar, pag. 46
- Certificat de cazier Judiciar 
Nr. 22240498/07.11.2019 
pentru

u menţiunea -  Nu 
este inscris in Cazierul 
judiciar., pag. 48
- Certificat de cazier Judiciar 
Nr. 22225821/06.11.2019 
pentru

1 V, cu
menţiunea -  Nu este inscris în 
Cazierul judiciar., pag. 49
- Certificat de cazier judiciar 
Nr. 22239389/07.11.2019 
pentru

' ,  cu menţiunea
-  Nu este inscris in Cazierul 
judiciar, pag. 47
- Certificat de cazier Judiciar
Nr. 22229974/06.11.2019 
pentru__________ _________

Cerinţă
îndeplinită

Cerinţă
îndeplinită

Cerinţă
îndeplinită

Cerinţă
îndeplinită

Cerinţă
îndeplinită
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cu menţiunea -  Nu 
este inscris in Cazierul 
judiciar, pag. 50
- Certificat de cazier Judiciar
Nr. 22222334/06.11.2019 
pentru , cu
menţiunea -  Nu este inscris in 
Cazierul judiciar., pag. 51
- Certificat de cazier judiciar 
nr.22232189/06.11.2019'

i- Nu este inscris 
in Cazierul judiciar,_________

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

Certificat constatator emis de 
Oficiul National al Registrului 
Comerţului nr.
637470/11.11.2019, pg.52-55 
Activitate principală:
6203- Activitati de 
management ( = 
gestiune si exploatare) a 
mijloacelor de calcul 
4741- Comerţ cu amănuntul a 
calculatoarelor, unitarilor 
periferice si software-ului in 
magazine specializate 
4651-Comerţ cu ridicata a 
calculatroarelor, 
echipamentelor periferice si 
software-ului
4618- Intermedieri in comatul 
specializat in vanzarea 
produselor cu caracter specific 
n.c.a.

Cerinţă
îndeplinită

2.
Capacitatea
economica

si
financiara

a) Cifra de afaceri/ Hotărârile CLS3 privind aprobarea 
programului de activitate pe anul în curs şi anii 

anteriori/orice alte documente, din care să rezulte că 
mai mult 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 
)e anul 2018 si a programului 
de activitate pe anul 2019 ale 
societarii Internet si 
Tehnologie S3 SRL + anexe, 
pag. 56-94

Cerinţă
îndeplinită

3.
Capacitatea

tehnică
şi/sau

profesională

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

(completarea Formularului 3)

7ormularul 3 FN 
dini 1.11.2019
Personal angajat, anul 2018 - 
3, din care personal de 

conducere -1, 
pag. 95

Cerinţă
îndeplinită
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b) Declaraţie şi Lista privind personalul/ Formularul 4 + Anexa, FN din Cerinţă
organismul tehnic de specialitate de care dispune 

operatorul pentru îndeplinirea contractului
11.11.2019, pag. 96-97 îndeplinită

(completarea Formularului 4) L.

Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de Manager de proiect
specialitate de care dispune operatorul economic. documente prezentate: CV, 

certificat manager de proiect 
nr 143/08.07.2011, certificat 
manager securitatea 
informaţiei nr. 4/27.03.2017, 
diploma studii postuniversitare 
de specialitate -  specializare 
informatica nr.472/11.03.2003, 
pag. 119-129

1 Standarde de 
asigurare a 

calitatii si de 
protecţie a 
mediului

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

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

certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un 
organism de certificare.

Certificat SR EN ISO 
9001/2015 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.130

Certificat SREN 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 la 
06.02.2021, pfi.131

1 Modul 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.
^opunerea 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. 134-151

Cerinţa
îndeplinita

Modul de 
prezentare 

a

Propunerea financiară va cuprinde preţul total ofertat. 
Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât 
aceasta să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţul

-

Ofertantul a prezentat 
propunerea financiara cu toate 

informaţiile solicitate cu 
privire la preţul contractului şi

Cerinţa
îndeplinita.
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propunerii I contractului, conform formularului de ofertă şi anexele 
financiare acestuia.

Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidenţierea 
separată a TVA.

Propunerea financiară va include toate costurile si orice 
cheltuieli legate de procurare, transport, depozitare, 
testare, instalare şi configurare pentru punerea în funcţiune şi 
orice alte cheltuieli până la recepţia finală, inclusiv taxe 
considerate necesare realizării obiectivului de investiţii, 
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.

a cetralizatoarelor solicitate, 
conform documentaţiei de 
atribuire.
Oferta financiară a fost 
exprimată în lei, fara TVA.

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

Pg. 132-133

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

Propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi prezentate 
si in format electronic, pe CD, format Word şi format PDF 
Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală 
neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanţii 
autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract şi 
vor fi îndosariate, astfel incât să nu conţină nici o foaie 
volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată 
ştampilată de persoane autorizate din cadrul societăţii. Va fi 
prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate 
persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conţine şi 
specimenele de semnătură ale acestora. Fiecare componentă 
a ofertei va avea pe prima/primele pagina/pagini un opis, cu 
indicarea numărului paginii la care se 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 LUCRĂRI AVAND
CA OBIECT............................................."
Plicul va fi depus la sediul autorităţii contractante, la Biroul 
Unic, însoţit de Scrisoarea de înaintare şi împuternicirea 
reprezentantului ofertantului.

A 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 inaintare nr.
1986/11.11.2019, înregistrata 
la Cabinet Primar sub nr. 
705426/11.11.2019.

Cerinţa
îndeplinita.
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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 incadrarea preţului total ofertat in valoarea estimata pentru realizarea contractului avand ca obiect 
“Furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita pentru productivitate si 
colaborare in editare text”.

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 indeplinit 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.709671/13.11.2019.

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.R.L, 
pentru realizarea obiectivului “Furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita 
pentru productivitate si colaborare in editare text”_________ ________________________________________________

Furnizarea, 
instalarea, 
configurarea şi 
punerea în 
funcţiune a 222 
buc. Licenţe de 
Suita pentru 
productivitate si 
colaborare in 
editare text”

U.M Cantitate preţ unitar fata 
TVA 
Cei)

Valoare totala

Valoarea ofertei 
(exclusiv TVA le i)

Valoare T. VA.: Valoarea ofertei 
inclusiv TVA lei

buc. 222 931,00 206.682,00 lei 39.269,58 lei 245.951,58 le i

TOTAL GENERAL 206.682,00 lei 39.269,58 lei 245.951,58 lei

Valoarea estimata potrivit Notei Direcţiei Administrative si Management Informaţional-Serviciul Informatică privind 
determinarea valorii estimate si Referatului nr.698059/05.11.2019.
Furnizarea, 
instalarea, 
configurarea şi 
punerea în 
funcţiune a 222 
buc. Licenţe de 
Suita pentru 
productivitate si 
colaborare in 
editare text”

U.M Cantitate preţ unitar fara 
TVA 
(lei)

Valoare totala

Valoarea ofertei 
(exclusiv TVA lei)

Valoare T.V. A.: Valoarea ofertei 
inclusiv TVA lei

buc. 222 1,260,51 279.831,94 Iei 53,168,06 lei 333,000,00 lei

TOTAL GENERAL 279.831,94 lei 53,168,06 lei 333,000,00 lei
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Propunerea financiara prezentata de către Societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.K.L se încadrează in 
valoarea estimata potrivit Notei Direcţiei Administrative si Management Informaţional-Serviciul Informatică privind 
determinarea
valorii estimate si Referatului nr.698059/05.11.2019 privind angajarea valorii estimate pentru atribuirea contractului. 

Propunerea tehnica si propunerea financiara fac parte componenta din oferta.

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

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA

numită prin Dispoziţia nr. 4955 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 „Furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a 222 buc. Licenţe 
de Suita pentru productivitate si colaborare in editare text” 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) lita) 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 depuse 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.R.L, 
indeplineste condiţiile prevăzute de art.3l.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 ofertanţi.

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 „Furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a 222 
buc. Licenţe de Suita pentru productivitate si colaborare in editare text”

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 şi Referatului Direcţiei Administrative si Management Informaţional, Serviciul Informatică nr. 
698059/05.11.2019 pentru realizarea contractului avand ca obiect “Furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea în 
funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita pentru productivitate si colaborare in editare text”.
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Comisia de analiza declară oferta INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L ca fiind CONFORMĂ cu cerinţele înscrise 
în caietul de sarcini si instrucţiuni de ofertare.

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 - 
„Furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita pentru productivitate si 
colaborare in editare text” cu Societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, cu o valoare totală exclusiv TVA 
206.682,00 lei, respectiv 245.951,58 led inclusiv TVA.

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

Drept pentru care s-a încheiat astazi 14.11.2019, prezentul proces verbal în două exemplare originale.

COMISIA DE ANALIZA;

Radu George -  preşedinte 

Cristian Gabriel Ioachim -  secretar 

Camelia Gavrilă — membru 

Robert Alexandru Gălăţanu -  memh 

Emilia Carabulea — membru / L

REPREZENTANT OFERTANT

Societatea INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L 

ARGHIR CRISTINA ELENA
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D IR EC Ţ IA  AD M IN ISTRA TIV Ă  Şl M A N A G EM EN T IN FO R M A ŢIO N A L
S E R V IC IU L  IN FO R M A TICĂ

P R I M Ă R I A ^ J

SECTORULUI
B U C U R E Ş T I ^ J

-  www^pn mar1e3.ro-

r d \ ° 2 -

TELEFON (004 ozi) 31S 03 23 - 28 /  340 4011 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL Informatica® primarie3.r0
Calea Dudeştî nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

Nr. 712209/15.11.2019

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Referitor la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ” Furnizarea, 
instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita pentru productivitate 
si colaborare in editare text”, desfăşurat în baza prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, Comisia de analiză a documentaţiei numită prin Dispoziţia nr. 
4955/06.11.2019, 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 juridice în cauză un control 
similar celui pe 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 guvemanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, întrucât:

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

capital social: 10.000.000 lei divizat în 499 de părţi sociale, fiecare în valoare nominală de
8.000.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 
9.980.000 lei corespunzător unui număr de 99,8% părţi sociale şi unei cote de participare la 
capitalul social de 99,8%;

- SC SD3- SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 SRL 20.000 lei, corespunzător 
unei părţi sociale şi unei cote de participare la capitalul social de 0,2%. ”

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. 1



P R I M Ă R I A

SECTORULUI
B U C U  R E Ş T I

D IR E C Ţ IA  A D M IN IS T R A T IV Ă  Ş l M A N A G E M E N T  IN F O R M A Ţ IO N A L  

S E R V IC IU L  IN F O R M A T IC Ă

b) M ai m ult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în 
vederea îndeplinirii sarcinilor care U 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 priva t care nu oferă controlul sau 
dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în 
conformitate cu Tratatele, ş i care nu exercită o influenţă determinantă asupra 
persoanei juridice controlate.

Aşa cum se arată la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local 
al Sectorului 3 Bucureşti, deţine un nr. de 499 părţi sociale şi a unei cote de participare la 
capitalul social de 99,8%, SCSD3- SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 SRL deţinând o (1) 
parte socială şi o cotă de participare la capitalul social de 0,2%, astfel că este îndeplinită condiţia 
de mai sus.

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

Şef Serviciu, 
Radu George

întocmit. 
Gabriel Ioa
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CONTRACT DE FURNIZARE

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

Având în vedere prevederile normative menţionate în continuare:

- 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;
- 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.

Ţinând cont de:
- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziţii publice a Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti a procedurii de achiziţie având ca obiect Licenţe de Suita pentru productivitate si 
colaborare in editare text -  222 bucăţi pachete software de creare documente;

între
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul in Bucureşti, Calea Dudeşti nr.
191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont .........................................................................
deschis la TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR -  ROBERT SORIN NEGOITA, 
în calitate de achizitor, pe de o parte
Şi
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 l a ............................ , reprezentată
prin Arghir Cristina Elena, având funcţia de Preşedinte CA., în calitate de furnizor, pe de altă parte, 
s-a încheiat prezentul Contract de furnizare

AVIZAT
DIRECŢIA JURIDICĂ,
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu 
Georgeta VIŞAN CAfi
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2. Definiţii
2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract de furnizare -  contractul care are ca obiect furnizarea de produse si punerea lor in 
funcţiune.
b. achizitor si furnizor -  părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. produse -  pachetele software pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze 
achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, 
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în 
perioada de suport din partea producătorului, dacă este cazul, şi orice alte asemenea obligaţii care 
revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs 
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin 
utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea 
furnizorului.
g. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza, instala şi configura produsele;
i.document scris -  orice document intocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confirmt de 
primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
l. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele 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 daca nu se specifică 
în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1. Obiectul contractului constă în furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a 222 
buc. Licenţe de Suita pentru productivitate si colaborare in editare text, conform anexelor la 
prezentul contract şi în condiţiile precizate în caietul de sarcini.
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 cor 
prin prezentul contract

AVIZAT
DIRECŢIA ECONOMIC

AVIZAT
DIRECŢIAUDMINISTRATIVA SI 
MANAGEMENT INFORMAŢIONAL, 
Director Execa
Radu Aleţagdfii N&JNTEANU

Director Executiv, 
Octavian G]

letându-se cu cele convenite de Părţi

AVIZAT
DIRECŢIA JURIDICĂ,
Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte 
Şef Serviciu .
Georgeta VIŞAN y /  ţ



5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor este de 
206.682,00 lei fără TVA, respectiv 245.951,58 lei cu TVA.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părţi şi până la data de 
31.12.2019.
6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcţia de specialitate, în 
termen de 30 zile de la constituirea de bună execuţie, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se 
va efectua livrarea, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune, cu drept de livrare în avans.

7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:

i. Anexa 1 - Caietul de sarcini;
ii. Anexa 2 — Propunerea tehnică;

iii. Anexa 3 - Propunerea financiară;
iv. garanţia de bună execuţie (document ce va fi constituit de către furnizor după semnarea 

contractului de către ambele părţi);
v. Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere şi atribuire;

vi. orice acte adiţionale la contract, dacă părţile contractante vor consimţi să semneze astfel de 
documente.

7.2 Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părţi 
prin prezentul Contract.
7.3 Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze şi să pună în funcţiune produsele 
definite în anexele la prezentul contract la destinaţia precizată în nota de comandă, în perioada/ 
perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate.
8.2. Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.
8.3. Furnizorul se obligă să menţină preţul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.
8.4. Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze şi să pună în funcţiune produsele 
la standardele şi/ sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanţă cu Caietul 
de sarcini, anexe la contract.
8.5. Furnizorul se obligă să furnizeze, să instaleze, să configureze şi să pună în funcţiune produsele 
în termen de 30 zile de la emiterea notei de comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans. 
Produsele vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.
8.6 Furnizorul se obligă să deţină atât personal de specialitate, cât şi personal necesar pentru 
îndeplinirea obiectului contractului.
8.7 Furnizorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate cu 
prevederile prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi 
metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
8.8. Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

AVIZAT
DIRECŢIA JURIDICĂ,
Serviciul Legislaţie ţi Avizare Contracte 
Şef Serviciu 
Georgeta VIŞAN
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a) reclamaţii si acţiuni in justiţie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc,), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziţionate, si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei in care o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de către achizitor.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul prevăzut la art.5.1. din prezentul contract,
către................................................. în contul deschis la Trezoreria......................
9.2 Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele şi serviciile conexe, în maxim 5 zile lucrătoare 
de la data notificării privind efectuarea acestora.
9.3 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de maxim 30 de zile de la 
înregistrării facturilor furnizorului la Direcţia Economică, pe baza proceselor-verbale de recepţie a 
produselor şi a celor de punere in funcţiune asumate de ambele părţi.
9.5 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului întreaga infrastructură hardware 
şi software la nivel de sisteme de operare, pentru ducerea la îndeplinire a contractului.
(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor informaţii 
transmise prestatorului.
9.6 Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu 
notificarea prealabilă a furnizorului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local,

9.7 Achizitorul are dreptul să sancţioneze furnizorul, pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale 
asumate manifestate prin furnizarea unor produse inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor 
tehnici stabiliţi prin Contract, respectiv prin caietul de sarcini.
9.8 (1) Achizitorul va recepţiona produsele şi serviciile conexe acestora, aferente prezentului 
contract, prin semnarea de către reprezentanţii achizitorului a unui proces verbal de recepţie.
(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla şi supraveghea modul de respectare şi îndeplinire a 
obligaţiilor contractuale, calitatea şi eficienţa activităţilor pe tot parcursul desfăşurării contractului, 
întocmind note de constatare pe care le transmite funizorului.
9.9 Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul furnizorului pe 
întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiţii a acestuia.

10.Modalităţi de plată
10.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul contractului către furnizor în termen de maxim 30 de 
zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcţia Economică din cadrul Sectorului 3, 
în baza procesului verbal de recepţie acceptat de ambele părţi.
10.2 Plăţile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituţiilor publice.
10.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci furnizorul are dreptul de a sista punerea în funcţiune a produselor. Imediat după ce achizitorul 
îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua operaţiunile de punere în funcţiune, în cel mai scurt timp 
posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligaţiilor de către achizitor.
10.4 Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 10.1, după verificarea şi acceptarea 
proceselor verbale de recepţie de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, 
dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea produselor care nu sunt în litigiu va fi 
plătită imediat.
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11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11. 1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului 
dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind 
dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu 
completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2. In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul stabilit, 
furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plăţii 
neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea 
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate 
între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
fumizorulului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca această 
anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest 
caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
11.4. Penalităţile nu pot depăşi cuantumul debitului la care sunt calculate

Clauze specifice

12. Garanţia de bună - execuţie a contractului
12.1 Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din 
valoarea contractului fără TVA, în valoare de 10.334.10 lei, în termen de 5 zile de la semnarea 
prezentului contract de ambele părţi. Perioada de valabilitate a garanţiei va fi egală cu durata 
contractului la care se adaugă perioada de mentenanţă (suport producător de 12 luni).
Garanţia de bună execuţie se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
parţiale, în condiţiile legii.
Furnizorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la unitatea 
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială 
care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică 
de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică fără TVA.
Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să 

alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului 
până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică 
şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.
12.2. In cazul în care furnizorul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la 
punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei 
formalităţi de către Achizitor.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu îşi 
îndeplineşte sau îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior 
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest 
lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.4. Achizitorul are obligaţia de a elibera/ restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor 
legale în vigoare.
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13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/ sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lui cu specificaţiile din contract.
13.2. (1) La recepţie, în cazul bunurilor deteriorate, deficienţelor cantitative şi calitative, furnizorul 
va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare şi/ sau completarea/ corectarea lipsurilor 
cantitative şi calitative. Achizitorul, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamaţii 
privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiţii:
- Pentru defecte evidente şi vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în 
momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.
- Pentru defectele si viciile ascunse, reclamaţia se va putea face în termen de maxim 30 de zile, 
constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezenţa reprezentanţilor furnizorului.
- Pentru defecte aparate ulterior, reclamaţia se va putea face in termen de 30 de zile de la constatare, 
dar fără a depăşi termenul de suport producător specific produselor.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
Recepţia va fi atat cantitativa cât şi calitativa se va efectua de către reprezentanţii desemnaţi ai 
achizitorului, astfel:
-după încheierea operaţiunii de livrare, instalare, configurare şi punere în funcţiune, achizitorul are 
obligaţia de a efectua recepţia acestora in termen 30 zile.
- Procesul Verbal de recepţie va fi semnat de reprezentanţii desemnaţi de către achizitor. Semnarea 
de către achizitor a Procesului Verbal de recepţie certifica faptul ca furnizorul a livrat, instalat, 
configurat produsele si a realizat punerea în funcţiune in concordanta cu caietului de sarcini.
13.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii, după caz, şi recepţiei finale (calitative) se 
vor face la destinaţia finală a produselor.
Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficientelor calitative constatate se va efectua in 
momentul livrării, in acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de 
reprezentanţii achizitorului si ai furnizorului, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte 
semnatara.
13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau 
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea 
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor 
sau altor obligaţii prevăzute în contract.

14. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
14.1. Furnizorul are obligaţia de a livra, instala, configura şi a de a pune în funcţiune produsele, la 
destinaţia finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.
14.2. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
14.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după 
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare.
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14.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care simt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie a produselor.
14.5. Produsele trebuie să respecte condiţiile de calitate ale produselor şi specificaţiile tehnice 
prezentate
14.6. Transportul produselor la destinaţia indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în 
costul de furnizare.

15. Asigurări
15.1. Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva 
pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de 
termenul de livrare convenit.

16. Perioada de garanţie
16.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si 
insotite de documentele de certificare a calitatii si de garanţie emise de producător.
16.2. Perioada de suport producător acordată produselor de către producător este de minim 12 luni. 
Această perioadă va intra în vigoare de la data Procesului verbal de recepţie, respectiv după livrare.
16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 
ce apare în conformitate cu această garanţie.
16.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în termen 
de 30 de zile sau de a înlocui produsele în perioada convenită, Iară costuri suplimentare pentru 
achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de 
o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produselor.
16.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului 
şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor 
prin contract.

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

18. Amendamente
18.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de 
comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiţionale.
18.2 Fără a a duce atingere prevederilor art. 19.1, în măsura în care modificări ale legislaţiei impun 
modificarea prezentului contract, se vor încheia acte adiţionale care să alinieze obligaţiile ofertate la 
prevederile legale.

20. Încetarea contractului
20.1 Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii:
i. la expirarea duratei stabilite prin Contract;
ii. prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract 
şi legislaţiei aplicabile;
iii. prin acordul scris al părţilor;
iv. în cazul în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 30 de zile;
v. prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condiţii!» stipulate în prezentul Contract.
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20.2 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.
20.3 (1) în situaţia rezilierii totale/ parţiale din cauza neexecutării/ executării parţiale de către furnizor 
a obligaţiilor contractuale.
(2) în situaţia rezilierii totale/ parţiale din cauza nerespectării clauzelor contractuale de către achizitor.
20.4 în situaţia în care executarea parţială a obligaţiilor contractuale determină imposibilitatea 
realizării obiectului contractului în integralitatea sa, fără o notificare către achizitor, chiar dacă a fost 
recepţionată o parte din contract conform dispoziţiilor legale, furnizorul va datora achizitorului daune 
- interese în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale nefinalizate.
20.5 Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu 
notificările scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea 
respectivă, precum şi 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.
20.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
părţile contractante.
20.7 Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.
20.8 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariţia 
unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi 
contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puţin 5 zile înainte de momentul 
denunţării unilaterale. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 
pentru partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a contractului.

21. Rezilierea contractului
21.1 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul 
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune- 
interese.
21.2 (1) 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 îşi respectă clauzele contractuale. în acest caz, Achizitorul se obligă să plătească cu 
titlu de penalitate o sumă egală cu 10% din valoarea contractului, precum şi penalităţile datorate în 
baza prezentului contract.
(2) Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile 
înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar furnizorul se obligă să plătească cu 
titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum şi penalităţile 
datorate in baza prezentului contract, în cazul în careFumizorul nu livrează produse de calitate şi în 
conformitate cu caietul de sarcini şi cu prescripţiile şi standardele în vigoare şi nu remediază 
defecţiunile apărute în termen de maxim 15 zile, deşi a fost notificat în acest sens de Achizitor;
(3) Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile 
înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte în cazul în care împotriva Furnizorului 
s-a declanşat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;
21.3 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.

21. Cesiunea
21.1 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
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art. 31 din Legea nr. 98/2016.

22. Forţa majoră
22.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din 
obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării 
intervenţiei acestor împrejurări şi va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau 
limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte părţi. Dacă este necesar, furnizorul va 
suspenda furnizarea produselor.
22.2. Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4. Partea contractanta care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor.
22.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 30 de zile, 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor
23.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului.
23.2. Daca, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu 
reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze în primă instanţă judecătorească competent potrivit normelor de procedură în vigoare.

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

24. Răspunderea contractuală
24.1.Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul 
contract atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

25. Limba care guvernează contractul
25.1. Limba care guvernează contractul este limba romjj

AVIZAT A AVIZAT
DIRECŢIA ADMINISTRATIVA SI DIRECŢIA ECONOIN
MANAGEMENT INFORMAŢIONAL, Director Executiv,,
Director ExccMivL-^"^ Oclavian t
RadnMejiwlflrjfjJUNTEANU

AVIZAT
DIRECŢIA JURIDICĂ,
Serviciul Legislaţie ;i Avizare Contracte
ŞefServidu « j . 
Georgeta VIŞAN J ţ



26. Comunicări
26.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
26.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării.
26.3 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.
26.4 în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, 
cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal 
primitor pe această confirmare.
26.5 Daca notificarea se trimite prin e-mail şi/ sau fax, ea se consideraă primită în prima zi lucratoare 
după cea în care a fost expediată.
26.6 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt confirmate, 
prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

27. Legea aplicabila contractului
27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28. Părţile desemnează următorii reprezentanţi pentru urmărirea derulării contractului:
-din partea furnizorului:.................................
-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti.........................

Părţile au înţeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 

Achizitor Furnizor

AVIZAT
DIRECŢIA ADMINISTRATIVA SI
MANAGE1VMCNT INFORMAŢIONAL.
Director ExeemnF

AVIZAT
DIRECŢIA ECONOf 
Director Executiv 
Octavian GH

'EANU
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TELEFON (0014 021} 318 03 23 - 28 /  340 40 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL infbrmatica@primarie3.ro
Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3,031024, Bucureşti

Către,
CABINET PRIMAR

Ref.: privind atribuirea contractului având ca obiect ” Furnizarea, 
instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita 
pentru productivitate si colaborare in editare text”

Vă transmitem ataşat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre al Consiliul Local S ector 3, privind atribuirea contractului de lucrări 
având ca obiect ” Furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea în funcţiune a 222 buc. 
Licenţe de Suita pentru productivitate si colaborare in editare text”;

- Raportul de specialitate nr. 712248 / 15.11.2019, la proiectul de hotărâre privind 
atribuirea contractului având ca obiect ” Furnizarea, instalarea, configurarea şi punerea 
în funcţiune a 222 buc. Licenţe de Suita pentru productivitate si colaborare in editare 
text”;

- Procesul verbal de analiză nr. 711394/14.11.2019;

ŞEF SERVICIU INFORMATICĂ, 
RADU GEORGE

în Regulamentul UE 2016/079, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, 1

mailto:infbrmatica@primarie3.ro

