
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind atribuirea către societatea Algorithm Rezidenţial S3 S.R.L, a contractului ce are ca 

obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona D rum ul între Tarlale”

Consiliul Local al Sectorului 3 al M unicipiului 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,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 398350/CP/22.06.2020 a Prim arului Sectorului 3;
-  Raportul de specialitate nr. 396731/22.06.2020 al Direcţiei Investiţii, Achiziţii si 

învăţământ;
- Proces verbal nr. 396325/19.06.2020 al Com isiei de analiză;
- N ota justificativa nr. 396729/22.06.2020 privind privind încadrarea în  prevederile legale 

precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu m odificările şi 
completările ulterioare a societăţii A lgorithm  Rezidenţial S3 S.R.L;

- HCLS3 nr. 139/27.05.2020 p riv in d  ap robarea  in d ica to rilo r teh n ico -eco n o m ic i 
a fe ren ţi ob iec tivu lu i de  investiţii „Interconectarea sistem elor de transport auto în 
zona D rum ul intre Tarlale

- Adresa nr. 396740/22.06.2020 a Direcţiei Investiţii, Achiziţii si Invatamant; 
în conformitate cu prevederile:

- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu m odificările şi completările 
ulterioare;

- Instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei N aţionale pentru Achiziţii Publice privind m odul de 
interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

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

-  HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea M etodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al 
M unicipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publica in tem eiul 
prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Luând în considerare:
-  Avizul Com isiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;
-  Avizul Comisiei de adm inistraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 

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

Codul Adm inistrativ, cu m odificările şi com pletările ulterioare,



HOTĂRĂŞTE:

Art.L Se aprobă preţurile şi tarifele rezultate în urm a procesului verbal de analiza şi atribuire, 
întocm it de  Com isia de analiza a ofertei finale depuse de către societatea Algorithm  Rezidenţial S3 
SRL prevăzut în A nexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.3. Se aprobă, în condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu m odificările şi completările ulterioare, atribuirea către societatea Algorithm  
Rezidenţial S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti, a  contractului 
având ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul între Tarlale ”, în  
valoare totală  de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA şi încheierea contractului prevăzut în  A nexa nr. 3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se îm puterniceşte Preşedintele Consiliului de Adm inistraţie al societăţii A lgorithm  
Rezidenţial S3 SRL, să încheie acte juridice în num ele şi în contul societăţii prin care să achiziţioneze 
bunurile/serviciile şi, după caz, să închirieze echipam entele/utilajele necesare pentru ducerea la 
îndeplinire a contractului având ca obiect „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona 
Drumul între Tarlale ” în lim ita valorilor asum ate în  oferta financiară generală şi detaliată, cu 
încadrarea în  bugetul aprobat al societăţii.

Art.5. Se îm puterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze contractul, iar Direcţia Investiţii, 
Achiziţii şi învăţăm ânt să gestioneze derularea, m onitorizarea şi im plem entarea contractului.

Art.6. Prim arul Sectorului 3, prin D irecţia Investiţii, Achiziţii şi învăţăm ânt, şi societatea 
Algorithm  Rezidenţial S3 S.R.L vor lua m ăsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE L Data ' ^ ........ ------
a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Algorithm Rezidenţial S3 S.R.L,

a contractului ce are ca obiect
„Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale"

Primăria Sectorului 3 îşi propune realizarea obiectivului de investiţii „Interconectarea 
sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale", prin construirea a două pasaje rutiere 
supraterane, fiecare cu câte două benzi de circulaţie, pentru fiecare sens de deplasare, în vederea 
separării traficului ce intenţionează traversarea intersecţiei către centrul oraşului, repsectiv a 
fluidizării traficului local ce se poate desfăşura, astfel, mult mai uşor la sol.

Terenul care urmeaza să fie ocupat de construcţia propusă este în intravilanul Municipiului 
Bucureşti, domeniu public in administrarea Direcţiei Administraţia Străzilor, Consiliul Local 3.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de 
prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti la încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau 
prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti si HCLS3 nr 530/15.11.2018 
privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, societatea Algorithm Rezidenţial S3 S.R.L a înaintat anunţul de 
intenţie nr. 1441/11.06.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, cu nr. 
386867/CP/12.06.2020 prin care îsi exprima intenţia de a participa la procedura de atribuire a 
contractului privind execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Interconectarea sistemelor de 
transport auto in zona Drumul intre Tarlale".

în urma analizei şi evaluării ofertei depuse de către societatea Algorithm Rezidenţial S3
S.R.L, societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Comisia de 
analiză a declarat oferta ca fiind admisibilă cu o valoare totală de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menţionate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
396731/22.06.2020 al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi învăţământ 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 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.

mailto:e2binetprimar@primarie3.ro
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 
S.R.L, a contractului ce are ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona

Drumul intre Tarlale"

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:

1.4. autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar 
celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;
1.5. mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor care ti sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o 
controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate 
contractantă;
1.6. nu există participare privată directă la capitalul persoanei 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.

- Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti 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;

Luând în considerare:

1) Nota nr. 384216/10.06.2020 cuprinderea in  Strategia anuala de achiziţii publice a Sectorului 

3 a procedurii de achiziţie avand ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona 

Drumul intre Tarlale".
Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi de/.vâl uite unor terţi în baza unui temei legal justificat Vă puteţi exercita drepturile prevăzute
în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată si dalală transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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2) Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 139/27.05.2020 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

“Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale“;

3) Anunţul de intenţie al societarii ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L nr. 
1441/11.06.2020 inregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Cabinet Primar sub 
nr.386867/12.06.2020;
4) Caietul de sarcini, instrucţiunile de ofertare si modelul de contract, aprobate de către 
Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea ALGORITHM 
REZIDENŢIAL S3 S.R.L aferente obiectivului “Interconectarea sistemelor de transport auto 
in zona Drumul intre Tarlale" inregistrate sub nr. 387010/12.06.2020;
5) Referatul nr. 387018/12.06.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a 
demaraţii procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, către ALGORITHM 
REZIDENŢIAL S3 S.R.L aferente obiectivului “Interconectarea sistemelor de transport auto 
in zona Drumul intre Tarlale
6) Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanţului 
contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie 
pe anul 2019 şi a programului de activitate pe anul 2020 ale societăţii Algorithm Residential 
S3 SRL;
7) Invitaţia de participare nr. 387057/12.06.2020 transmisă către societatea ALGORITHM 
REZIDENŢIAL S3 S.R.L
8) Dispoziţia de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 2660 din data 16.06.2020;
9) Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 1472/18.06.2020 depusă de societatea ALGORITHM 
REZIDENŢIAL S3 S.R.L înregistrată la Primăria Sector 3 -  Cabinet Primar cu nr. 
393706/18.06.2020;
10) Procesul - Verbal de deschidere a  Ofertei nr. 395023/18.06.2020;
1 l)Procesul -Verbal de analiza nr. 396325/19.06.2020 al Comisiei de analiză;
12) Nota justificativă nr. 396729/22.06.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate 
la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, cât şi de prevederile a r t . 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, aprobată prin Hotărârea Consiliului local al 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 530/15.11.2018, care stipulează :

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

verbal de analiza cuprinzând tarifele/preţurile unitare/tip de activitate rezultate în urma 
analizei, în baza ofertei 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 analiza va f i  semnat de toţi membrii comisiei şi de către 
reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, şi va f i  supus spre aprobare Primarului 
Sectorului 3.

(3) In baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează 
contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la 
art. 31 din Legea nr. 98/2016.
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(4) După aprobare, Procesul-verbal de analiza, va f i  transmis compartimentului care 
gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare iniţierii proiectului de 
hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.
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 fără TVA, rezultate în urma 
Procesului - verbal de analiza, anexă în copie la hotărâre;

b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la ort. 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 ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L a contractului având ca 
obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale",
respectiv:
2. aprobarea preţurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiza nr.

396325/19.06.2020 aferent proiectului având ca obiect “Interconectarea sistemelor de 
transport auto in zona Drumul intre Tarlale"

Valoarea ofertei (exclusiv TVA) 24.780.299,70 lei.
Valoare T. V.A.: 4.708.256,94 lei
Valoarea ofertei inclusiv TVA 29.488.556,64 lei

3. aprobarea notei justificative privind încadrarea în  prevederile legale precizate la art. 31 din 
Legea nr. 98/2016,

4. aprobarea încheierii contractului având ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport 
auto in zona Drumul intre Tarlale

DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII SI IN 
SERVICIUL INVESTIŢII, LUCRĂRI PU 

ŞEF SERVICIU,
MARIUS POPESCU

TAMNAT
ICE

întocmit,
Alina Ioana Dura
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Nr. 396325/19.06.2020

APROBAT
PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOIŢĂ

PROCES VERBAL DE ANALIZĂ

a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca 
„ In te rco n ec ta rea  sis tem elo r de  t ra n s p o rt  au to  în zona  D ru m u l in tre  T a rla le”

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

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii
(Notanr. 384216 din 10.06.2020): 24.793.369,73 lei (exclusiv T.V.A), adică 29.504.109,98 lei (inclusiv T.V.A).

Documentele depuse în cadrul ofertei:

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

încheiat astăzi, 19.06.2020 cu ocazia desfăşurării şedinţei de analiză a ofertei depuse de societatea ALGORITHM 
REZIDENŢIAL S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 393706/18.06.2020 (înregistrată la întreprinderea 
publică cu nr. 1472/18.06.2020).

Comisia de analiza numită prin Dispoziţia nr. 2660/16.06.2020 compusă din:
Preşedinte- PopaRodica 
Secretar - Ştefănoiu Monica 
Membru - Şerban Cristina Maria 
Membru - Hie Constanţa 
Membru - Pârvan Roxana Alexandra

Membrii supleanţi:
Carabulea Emilia 
Strat Andrei Constantin 
Gălăţanu Robert Alexandru 
Gavrilă Dana Camelia

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

- H.C.L.S. 3 nr. 306 /13.06.2019 privind indreptarea erorii materiale din cursul Metodologiei de atribuire de către 
Sectorul 3 al municipiului Bucureşti a contractelor /acordurilor -cadru de achiziţie publica in temeiul 
prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, aprobata prin Hotararea nr. 530/15.11.2018

Având hi vedere:

- Anunţul de intenţie al societăţii ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L. nr. 1441/11.06.2020 înregistrat la 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti- Cabinet Primar sub nr. 386867/12.06.2020;

- Nota nr. 384216/10.06.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziţii publice a Direcţiei Investiţii 
Achiziţii şi învăţământ, aprobată de către Primarul Sectorului 3;
Modelul de contract, Caietul de sarcini şi instrucţiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3, in 
vederea atribuirii contractului către societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L. pentru „Interconectarea 
sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”,

- Referatul nr. 387018/12.06.2020 emis de Direcţia Investiţii Achiziţii şi învăţământ 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 ALGORITHM 
REZIDENŢIAL S3 S.R.L. aferente obiectivului „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre 
Tarlale”
Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit 
si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2019 si a Programului de activitate 
pentru anul 2020 al societarii ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L.
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 139/27.05.2020 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investirii “Interconectarea sistemelor de transport auto in 
zona Drumul intre Tarlale*'

- Includerea în Strategia Anuală de Achiziţii Publice înregistrată cu nr. 385811/2020 (vers.17) a contractului şi a 
modalităţii de atribuire( poziţia 46 la Anexa la SAAP nr. 385811/2020).
Dispoziţia de numire a comisiei de analiza nr. 2660/16.06.2020 emisă de către Primar;
Oferta depusă de societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 
393706/18.06.2020.
Proces verbal nr. 395023/18.06.2020 de deschidere a ofertei

Comisia de analiza s-a intrunit astazi 19.06.2020 la sediul Primăriei Sector 3 in vederea analizării si evaluării ofertei 
depuse de către Societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L.

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

A. EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE
Analiza documentelor de calificare se regăseşte în anexa nr.l la Procesul verbal de deschidere nr. 

395023/18.06.2020, comisia concluzionând că ofertantul a depus toate documentele solicitate (pag. 1-136) prin caietul de 
sarcini şi instrucţiunile de ofertare.

B. EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică in sensul corespondenţei 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 având ca obiect 
„Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”.

Se anexează prezentului proces verbal, propunerea tehnică ofertată (pag. 1-106) ce cuprinde următoarele:
Propunerea tehnică (pag. 1-100) +  Grafic de execuţie (pag 101)+ Liste cantităţi de lucrări(pag. 102-106)
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In urma desfăşurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerinţele caietului de sarcini si pe baza 
informaţiilor prezentate in propunerea tehnică, comisia de analiza a constatat următoarele:
- Societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L a îndeplinit cerinţele tehnice din Caietul de sarcini prin propunerea 
tehnică prezentată, aceasta fiind conformă cu cerinţele înscrise în caietul de sarcini si instrucţiuni de ofertare.

Comisia de analiză a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusă de către ofertant.

C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiară analizată de către comisia de analiză este cea prezentată de către Societatea 

ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L.
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.

Elementele principale ale ofertei financiare prezentată de către Societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L: 
Formularul de ofertă,
Formularul F I- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv,
Formularul F2- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări,
Formularul F3- Lista cu cantităţile de lucrări,
Formularul F4 -  Lista cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice inclusiv dotări,
Formularul C6- Lista cuprinzând consumurile se resurse materiale,
Formularul C7- Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru,
Formularul C8- Lista cuprinzând consumurile cu utilajele de construcţii,
Valoarea totală de 24.780.299,70 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 4.708.256,94 Iei, rezultând 

astfel o valoare de 29.488.556,64 lei inclusiv TVA

Propunerea financiară prezentată de către Societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L se încadrează in 
valoarea estimată potrivit Notei nr. 384216/10.06.2020 privind cuprinderea în Strategia anuală de achiziţii publice a 
Direcţiei Investiţii Achiziţii şi învăţământ, aprobată de Primar şi a Referatului nr. 387018/12.06.2020 emis de Direcţia 
Investiţii Achiziţii şi învăţământ 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 şi în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 139/27.05.2020 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona 
Drumul intre Tarlale'1.

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. 2660/16.06.2020, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa Hotărârii Consiliului 
Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a 
contractelor/acordurilor -cadru de achiziţie publica în temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarele:

1.Procedura de atribuire a contractului „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” 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 H.C.L.S. 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
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parcurs cât şi sub aspectul documentelor ce fac conţinutul dosarului achiziţiei şi au stat la baza iniţierii procedurii 
respective.
Raportat la atribuţia Comisiei de analiză prevăzuta de dispoziţiile art.9 alin.(3) lit.a) din Anexa la H.C.L.S. 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.(l) din Legea nr.98/2016, 
Comisia a verificat documentele depuse de către societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L. ( conform cerinţelor 
solicitate prin documetaţia de atribuire) şi a constatat că societatea anterior indicată îndeplineşte condiţiile prevăzute d e 
art.31 alin.(l) din Legea nr.98/2016.

2. Comisia de analiza a verificat condiţiile de eligibilitate şi a analizat documentaţia şi declaraţiile depuse de către ofertant. 
Urmare a acestei verificări, se constată ca documentele de calificare prezentate de către ofertant sunt conforme cu cerinţele 
de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - Instrucţiuni pentru ofertanţi. Comisia de analiza declară oferta 
depusă Societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL 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 „Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”,

3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică şi propunerea financiară în sensul corespondenţei cu prevederile 
cerinţelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucţiuni pentru ofertare, precum şi încadrarea preţului total ofertat, 
după cum urmează:
-valoarea estimată potrivit Notei nr. 384216 din 10.06.2020 Direcţiei Investiţii Achiziţii şi învăţământ şi a Referatului nr. 
387018/12.06.2020 emis de Direcţia Investiţii Achiziţii şi învăţământ privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a 
demarării procedurii privind “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale" în conformitate 
cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 139/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenţi obiectivului de investiţii “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale5 * * * * * 11.
- Strategia Anuală de Achiziţii Publice înregistrată cu nr. 385811/2020 a contractului şi a modalităţii de atribuire ( poz. 46 
din Anexa la SAAP nr. 385811/2020)

4. Comisia de analiza declară oferta ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L ca fiind CONFORMĂ cu cerinţele înscrise 
în caietul de sarcini si instrucţiuni de ofertare.

5. în  cadrul procesului de analiză a ofertei, comisia de analiză a declarat ca fiind admisibilă oferta depusă de ALGORITHM
REZIDENŢIAL S3 S.R.L, deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.31 din Legea 98/2016 şi
respectă prevederile Caietului de sarcini şi a instrucţiunilor de ofertare, precum şi valoarea estimată comunicată prin 
invitaţia de participare.

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, 
în 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,
Şi 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,
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Comisia de analiză propune spre aprobare prezentul proces verbal in vederea încheierii contractului având ca obiect 
„Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale” cu Societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL 
S3 S.R.L , cu o valoare totală de 24.780.299,70 lei exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 4.708.256,94 lei, 
rezultând astfel o valoare de 29.488.556,64 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 19.06.2020, prezentul proces verbal în două exemplare originale.

COMISIA DE ANALIZA:

Preşedinte- 

Secretar - 

Membru - 

Membru - 

Membru -

Popa Rodi ca 

Ştefanoiu Monica 

Şerban Cristina Maria 

Ilie Constanţa 

Pârvan Roxana Alexandra

OFERTANT:
Societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L.



GRILA FINANCIARA- „INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT 
AUTO IN ZONA DRUMUL INTRE TARLALE”

Categoria de lu c ră ri conform  deviz 
ap robat p rin  h o ta ra re  139/27.05.2020

VALOARE 
ESTIMATA FARA 

TVA

VALOARE 
OFERTATĂ FARA 

TVA

Amenajarea pentru protecţia mediului 
si aducerea la starea iniţiala

15,000.00 14,945.73

Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
utilităţilor

1,500,000.00 1,492,139.72

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului

481,000.00 480,894.81

Construcţii si instalaţii 19,915,433.82 19,914,794.88

Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice si funcţionale 87,797.18 87,086.34

Utilaje, echipamente tehnologice si 
funcţionale care necesita montaj 204,860.10 204,410.00

Organizare de şantier 303,121.37 300,028.22

Diverse si neprevăzute 10% 2,278,157.26 2,278,000.00

Probe tehnologice si teste 8,000.00 8,000.00

TOTAL FARA TVA 24,793,369.73 24,780,299.70
Din care C+m 22,302,352.37 22,289,889.70
TVA 4,710,740.25 4,708,256.94
TOTAL CU TVA 29,504,109.98 29,488,556.64

CO M ISIA  DE ANALIZA:

Preşedinte - 

Secretar - 

M em bru - 

M em bru - 

M em bru -

Popa Rodica 

Ş telanoiu M onica 

Şerban C ristina M aria 

Hie C onstanţa 

Pârvan R oxana A lexandra



D IREC Ţ IA  IN V E S T IŢ I I ,  A C H IZ IŢ I I  Ş l  Î N V Ă Ţ Ă M Â N T  

S E R V IC I U L  IN V EST IŢ I I ,  LU C R Ă R I  P U B L I C E

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

modificările şi completările ulterioare a Societăţii ALGORITHM REZIDENŢIAL S3
S.R.L

în  conform itate cu prevederile:

1.4, 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:

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

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

3. nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu 
excepţia 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.
- 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;

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

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2017 privind înfiinţarea unei societăţi 
cu răspundere limitată care are drept scop construirea de locuinţe sociale;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanţului 
contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie 
pe anul 2019 şi a programului de activitate pe anul 2020 ale societăţii Algorithm Residential 
S3 SRL;

- Actul constitutiv al Societăţii ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L.;

Luând în considerare:

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 unorterţi 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



D IR E C Ţ IA  IN V EST IŢ I I ,  A C H IZ IŢ I I  SI Î N V Ă Ţ Ă M Â N TI 9 r  » 1 I

S E R V IC IU L  IN V EST IŢ II ,  LU C R Ă R I  P U B L I C E

1.5. Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 396325/19.06.2020 al Comisiei 
de analiza;
1.6. Declaraţia reprezentantului legal Panait Radu Alin al Societăţii ALGORITHM 
REZIDENŢIAL S3 S.R.L., anexă la prezenta nota justificativă.

1.7. Prevederile a r t . 10 din M etodologia 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 
530/15.11.2018

"Art. 10. Procesul-verbal de analiza şi propunerea de atribuire a contractului
Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de 
analiza cuprinzând tarifele/preţurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizei, în baza 
ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menţiona si încadrarea în 
prevederile leeale precizate la art. 31 din Leeea nr. 98/2016.

Din documentele puse la dispoziţie Comisiei de analiză, prin oferta nr. 
1472/18.06.2020, înregistrată cu nr. 393706/18.06.2020, de către Societatea 
ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L., întreprindere publică ce are ca autoritate 
publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, rezultă că societatea se încadrează 
în prevederile legale precizate la art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, astfel cum este 
menţionat şi justificat în Procesul -Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 
396325/19.06.2020 al Comisiei de analiza, respectiv;

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

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

- Conform Art. 2 lit f) şi g) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 97/29.03.2017 
privind înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată care are drept scop construirea de 
locuinţe sociale:

” f  asociaţi :
1. Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 cu sediul în Calea 

Dudeşti nr.191, sector 3, Bucureşti reprezentat prin Primar domnul Robert Sorin 
Negoiţă

2. S.C Administrare Active Sector 3 S.R.L cu sediul in B-dul Basarabia nr. 256G, 
Centrul de afaceri DCentral indicative 1.2, sector 3, Bucureşti, înmatriculata la 
registrul comerţului cu nr. J40/14752/2012, avand CUI 31012790

g)capital social 10.000.000 lei divizat în 2000părţi sociale, fiecare în valoare nominală 
de 5.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorul 3 9.000.000,00 
lei corespunzător unui număr de 1980 părţi sociale şi unei cote de participare la 
capitalul social de 99%;

- S . C  Administrare Active Sector 3 S.R.L 100.000 lei, corespunzător a 20 de parti 
sociale şi unei cote de participare la capitalul social de 1%.
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B U C U R E Ş T I3 D IR E C Ţ IA  IN V EST IŢ I I ,  A C H IZ IŢ I I  Ş l  Î N V Ă Ţ Ă M Â N T  

S E R V IC I U L  IN V EST IŢ I I ,  L U C R Ă R I  P U B L IC E

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

b) Mai m ult de 80% din activităţile persoaneijuridice controlate sunt efectuate în vederea 
îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea

contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de
respectiva autoritate contractantă;

1.8. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 167/27.05.2020 privind aprobarea bilanţului 
contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie 
pe anul 2019 şi a programului de activitate pe anul 2020 ale societăţii Algorithm Residential 
S3 SRL;

1.9. Declaraţia reprezentantului legal Panait Radu Alina al Societăţii ALGORITHM 
RESIDENTIAL 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.

Asa cum se arata 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 %, Societatea S.C Administrare Active Sector 3 
S.R.L deţinând o parte socială şi o cotă de participare la capitalul social de 1%, astfel că 
este îndeplinită condiţia de mai sus.

Faţă de cele menţionate, Direcţia Investiţii, Achiziţii si Invatamant, prin Serviciul 
Investiţii, Lucrări Publice, a constatat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.31, alin 
(1) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.
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Formularul 1

Operator economic
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

(dei utmirea/numele)
DECLARAŢIE

Subsemnatul, TASCAN DOREL, reprezentant împuternicit al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL cu 
sedii 1 in Calea Vitan nr. 242, Parter, Camerele 3,4,5 Sector 3 (denumirea/numele şi sediul/adresa 
când ‘.datului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte 
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

i a j j30RITHM  RHSÎDHNTTAÎ. SRL î^d^plin^st13 ^rsnriitîîT  ̂nrovo?nf»
art. 3 1 alin.(l) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv
Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate 
conţi actantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite 
curm lativ 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 
cont olează 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,
şi le nenţine pe toată durata de valabilitate contractului.

2. Societatea ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL este legal înfiinţată.

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

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

Subs ;mnatul/a TASCAN DOREL declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie.

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

Subs îmnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să 
fumi teze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SECTOR 3 (PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREŞTI) cu 
privi e la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării: 

17.0fi.2020
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CONTRACT DE LUCRĂRI 
Nr........d a ta .....................

l . în  tem eiul prevederilor art. 31 din L egea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica^ 

Având în  vedere prevederile norm ative m enţionate în continuare:
- Instrucţiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a  aplicări prevederilor art 31 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, emisă de Preşedintele Agenţiei N aţionale pentru  Achiziţii Publice;
- H otararea Consiliului Local al Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti nr. 530/05.11.2018 privind 
aprobarea M etodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor 
cadru de achiziţie publică în  tem eiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, cu m odificările ulterioare;
- H otararea Consiliului Local al Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti nr. 303/17.07.2018 priv ind  acordul 
de prioritizare a  întreprinderilor publice având ca autoritate publică  tu telară Sectorul 3 al M unicipiului 
Bucureşti la  încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, lum izarea de produse sau prestarea 
de servicii de către Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti.
- Ordonanţa de urgenţă a  G uvernului n r.57/2019 priv ind  Codul adm inistrativ, cu m odificările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu m odicările şi com pletările ulterioare;
- H .C.L.S. 3 nr. 139/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econom ici aferenţi obiectivului de 
investiţii „Interconectarea sistem elor de transport auto în  zona D rum ul în tre Tarlale”
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu m odificările şi com pletările 
ulterioare;
- H otărârea G uvernului nr. 273/1994 priv ind aprobarea Regulam entului de recepţie a  lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu m odificările şi com pletările ulterioare;
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu  m odificările şi com pletările ulterioare; 
-Ordonanţa de urgenţă a  G uvernului nr. 195/2005 privind protecţia  m ediului, cu m odificările şi com pletările 
ulterioare;
- alte acte legislative aflate în  vigoare la  aceasta data.

Ţinând cont de:
- N ota privind cuprinderea în  S trategia anuala de achiziţii publice a Sectorului 3 a procedurii de  achiziţie 
având ca obiect ” Interconectarea sistem elor de transport auto în  zona D rum ul între Tarlale” , aprobată de 
către Prim arul Sectorului 3;

s-a încheiat prezentul contract lucrări, între:

Părţile contractante
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti nr. 191,
sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr ...................................., deschis la Trezoreria sector 3,
reprezentată prin Primar - Robert Sorin Negoiţă în calitate de achizitor, pe de o parte, şi

B. S.C ALGORITHM REZIDENŢIAL S.R.L cu sediul in Bucureşti, b-dul Basarabia nr. 256G, Centru de
afaceri D center, etaj 1, indicative 1.2, înregistrata la ONRC sub J/40/5481/2017 CUI 37409960 reprezentata
prin Administrator -  Radu AlimPanait, in calitate de executant.
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2.Definiţii
2.1. în  prezentul contract urm ătorii term eni vor fi interpretaţi astfel:
a. C ontract de  achiziţie publică - contractul cu titlu oneros, asim ilat, po triv it legii, actului adm inistrativ, 
încheiat în  scris în tre  unu l sau m ai m ulţi operatori econom ici şi una ori m ai m ulte  autorităţi contractante, 
care are ca obiect execuţia de lucrări;
b. contract de lucrări - contractul care are ca obiect exclusiv execuţia de lucrări; prezentul contract şi 
toate anexele sale;
c. achizitor şi executant - părţile  contractante, aşa  cum  sunt acestea num ite în  prezentul contract;
d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în  baza contractului, pentru  
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asum ate p rin  contract;
e. reprezentanţii achizitorului - persoane ju rid ice  sau fizice desem nate de A chizitor pentru asigurarea 
verificării execuţiei corecte a lucrărilor sau pentru  a  îndeplini anum ite în d a to rir i;
f. reprezentantul executantului - persoana desem nata de executant sa prim ească instrucţiuni in  num ele 
acestuia aprobate de  achizitor;
g. lucrări - totalitatea lucrărilor de execuţie;
h. am plasam entul lucrării - locul unde excutantul execută lucrarea;
i. graficul de  execuţie - evaluarea fizica şi valorică în  tim p a lucrărilor de execuţie contractate, cu 
respectarea fluxurilor tehnologice de execuţie si incadrarea in term enele de execuţie contractuale, intocm it 
de executant, in  condiţiile co n trac tu lu i;
j. data de începere a  lucrărilor - data stabilita în ordinul de incepere al lucrărilor em is de achizitor;
k. ordinul de începere a  lucrărilor - notificarea em isa de achizitor către e x e c u ta n t, care stabileşte data 
atacarii lucrărilor de e x e cu ţie , in  corelare cu graficul de execuţie;
l. docum ent scris - orice docum ent întocm it de achizitor sau executant, datat, sem nat si confirm at de 
prim ire, care are legătură  cu orice problem a in tervenita  în  derularea contractului;
m. situaţii lunare de p lata  -  situaţiile financiare, avand caracter tranzitoriu, înain tate  lunar, de executant, 
spre aprobare achizitorului, în  form a şi conţinutul stabilit de acesta, care cuprind sum ele datorate 
executantului, calculate pe baza cantităţilor de lucrări şi a preturilor unitare şi executate cum ulat până la 
sfârşitul lunii de ra p o rta re ;
n. situaţie finala de p lata  - u ltim a situaţie cum ulativa de p lată  în tocm ită de executant, cu ocazia 
comunicării finalizării lucrărilor, în  vederea recepţiei la  term inarea lucrărilor şi supusă aprobării 
achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tu turor lucrărilor contractate;
o. perioada de garanţie - perioada de tim p cuprinsa între data recepţiei la term inarea lucrărilor şi data 
recepţiei finale, a  cărei durată se stabileşte p rin  contract şi în  cadrul careia executantul are obligaţia 
înlăturării, pe  cheltuiala sa, a  tu turor deficientelor aparute datorita nerespectarii c lauzelor şi specificaţiilor 
contractuale, a prevederilor reglem entarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de m ateriale, instalaţii, 
subansam ble etc, neco respunzatoare ;
p. costul lucrărilor - to talitatea cheltuielilor executantului efectuate în  conform itate cu contractul;
q. u tilajele executantului - toate aparatele, m aşinile, vehiculele, facilitările şi alte lucruri necesare 
execuţiei lucrărilor, dar care nu  includ m aterialele sau echipam entele;
s. m ateriale - p roduse de orice tip  (altele decât echipam entele), care vor face sau fac parte  din lucrările 
perm anente;
t. echipam ente - m aşin ile  si aparatele care vor face sau fac parte din lucrările perm anente;
x. m odificare - schim bare adusa specificaţiilor dispusa de către achizitor po triv it co n trac tu lu i;
y. forţa m ajoră - un  evenim ent m ai presus de controlul părţilor, care nu  se datorează greşelii sau  vinei
acestora, care nu  pu tea  fi prevăzut la  m om entul încheierii contractului şi care face im posib ilă  executarea şi, 
respectiv, îndeplinire contractului; sunt considerate asem enea evenim ente: războaie, revoluţii, cutrem ure, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca  urm are a  unei carantine, em bargou, 
enum erarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. N u  este considerat forţă m ajoră un  evenim ent asem enea celor 
de m ai sus care, fără a crea o im posibilitate de executare, face extrem  de costisitoare executarea obligaţiilor 
uneia d in părţi; f j
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z. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3Jnterpretare
3.1. în  prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la  form a de singular v o r include 
form a de  plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este perm is de context.
3.2. T erm enul Mzi" ori "zile" sau orice referire la  zile reprezintă zile  calendaristice, dacă nu se specifică în  
m od diferit.
3.3. In terpretarea tu turor prevederilor contractului se face in  conform itate cu docum entele contractului.
3.4. C a urm are, prevederile contractului vo r fi citite si interpretate ca parte  din contract , in urm ătoarea 
ordine de p r io r ita te :
- P revederile legii rom ane ;
- Prezentul contract, im preuna cu anexele sale;

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să în treţină lucrările pentru  obiectivul de investiţii ” 
Interconectarea sistem elor de transport auto în  zona Drum ul între T arla le” , în  conform itate cu  obligaţiile 
asum ate p rin  prezentul contract.
4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale com pletându-se cu cele convenite de Părţi prin  
prezentul Contract.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplin irea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de
29.488.556,64 lei inclusiv TVA, d in  care TV A  4.708.256,94 lei, reprezentând 24.780.299,70 lei exclusiv 
TVA, conform  preţurilor aferente categoriilor de lucrări, conform  Procesului verbal nr. 396325/19.06.2020, 
aprobat prin  H .C .L.S 3 n r .............. d i n ..................
5.2. V aloarea finală a  contractului, respectiv  preţul lucrărilor executate, p latib ilă  executantului de către 
achizitor, va  fi valoarea rezultată în  baza tu turor situaţiilor de lucrări, ca  urm are a  lucrărilor real executate şi 
a  m ăsurătorilor efectuate în  teren şi care nu  va putea depăşi valoarea indicatorilor tehnico-econom ici 
aprobaţi.
5.3. Sursa de finanţare va  fi: Bugetul local şi alte surse legal constituite.

6. Durata contractului
6.1. C ontractul intră în  vigoare la  data  sem nării acestuia de către am bele părţi şi produce efecte până la  
încheierea procesului verbal de recepţie finala, fără obiecţii, a  lucrărilor c o n ta c ta te  şi eliberarea garanţiei de 
buna execuţie, respectiv până la  îndeplin irea tu turor obligaţiilor contractuale de către am bele părţi.

7. Executarea contractului
7.1. E xecutarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi em iterea O rdinului de 
începere a  lucrărilor.
7.2. Executantul se obligă să execute lucrările prevăzute la art.4,1 d in  C ontract în  term en de 18 luni de zile 
de la  em iterea ordinului de începere a  lucrărilor.
7.3. Term enul de execuţie al lucrărilor se va prelungi corespunzător cu  num ărul de zile calendaristice atunci 
când intervine orice fel de sistare com unicată de achizitor.

8.Documentele contractului
8.1.D ocum entele contractului sunt:
a. C aietul de sarcini;
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a. Caietul de sarcini;
b. O ferta tehnico-financiara a executantului;
c. Proiecte tehnice;
d. Proces-verbal de deschidere a ofertei;
e. Proces-verbal de analiză;
f. H .C .L.S 3 n r ........ d in ......... privind atribuirea către so c ie ta te a ...................................a contractului având
ca obiect execuţia lucrărilor pentru  obiectivul de investiţii "Interconectarea sistemelor de transport auto în 
zona Drumul între Tarlale ”
g. H .C .L.S 3 nr. 139/27.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econom ici aferenţi obiectivului 
de investiţii Interconectarea sistemelor de transport auto în zona Drumul între Tarlale” ;
h. Anexe.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1. Toate fosilele, m onedele, obiectele de valoare sau orice alte vestig ii sau obiecte de interes arheologic 
descoperite pe am plasam entul lucrării sunt considerate, în  relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută 
a achizitorului.
9.2. Executantul are obligaţia de a  lua toate precauţiile necesare pentru  ca m uncitorii lor sau oricare alte 
persoane să  nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la  clauza 9.1, iar im ediat după 
descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiin ţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziţiile prim ite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. D acă din cauza unor astfel de 
dispoziţii executantul suferă întârzieri atunci, prin consultare, părţile vo r stabili orice prelungire a duratei de 
execuţie la  care executantul are dreptul.
9.3. A chizitorul are obligaţia, de îndată ce a  luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 9.1, de a înştiinţa în  acest sens organele de poliţie şi com isia m onum entelor istorice.

lO.Obligaţiile principale şi drepturile executantului
10.1. (1) Executantul are obligaţia  de  a  realiza lucrările, precum  şi de a  rem edia viciile ascunse, cu  atenţia şi 
prom ptitudinea cuvenită, în  concordanţă cu  obligaţiile asum ate prin  contract, în  lim itele prevăzute de 
prezentul contract.
(2) Executantul se obligă să realizeze lucrările la standardele şi/sau perform anţele prezentate atât în  caietul 
de sarcini cât şi în  legislaţia incidenţă.
(3) Executantul se obligă să deţină atât personal de specialitate cât şi personal necesar pentru îndeplin irea 
obiectului contractului, inclusiv un  m anager de proiect care să p lanifice, să organizeze, să  coordoneze, să 
controleze, să conducă, în  cadrul proiectului, pe toata perioada de im plem entare.
(4) Executantul se obligă să n u  subcontracteze obiectul prezentului contract.
(5) Executantul este pe  deplin  responsabil pentru execuţia  lucrărilor, în  conform itate cu graficul de 
execuţie. Totodată, este răspunzător atât de  siguranţa tu turor operaţiunilor şi m etodelor de execuţie utilizate, 
cât şi de calificarea personalului folosit pe toată  durata contractului.
(6) Executantul se obligă să despăgubească achizitorul îm potriva oricăror:
a) reclam aţii şi acţiuni în  ju stiţie , ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, num e, m ărci înregistrate etc.), legate de, m aterialele, echipam entele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru  sau în  legătură cu produsele achiziţionate; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în  care o astfel 
de încălcare rezultă d in respectarea caietului de sarcini în tocm it de către achizitor.
(7) Executantul are obligaţia de a  supraveghea lucrările, de a  asigura forţa  de m uncă, m aterialele, 
instalaţiile, echipam entele şi toate  celelalte obiecte, fie de natură  provizorie, fie  definitive, cerute de şi 
pentru  contract, în  m ăsura în  care necesitatea asigurării acestora este  prevăzută în contract sau se poate 
deduce în  m od rezonabil din contract.
10.2. (1) Executantul este pe  deplin  responsabil pentru conform itatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier, precum  şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu  respectarea 
prevederilor şi a reglem entărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în  construcţii, cu m odificările ulterioare,
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precum  şi a în tregii legislaţii aflate în  vigoare.
Executantul lucrărilor de construcţii are urm ătoarele obligaţii principale:
a) începerea execuţiei lucrărilor în  baza autorizaţiei de construire, în  condiţiile legii şi în  conform itate cu 
proiecte verificate de specialişti atestaţi;
b) asigurarea n ivelu lu i de calitate corespunzător cerinţelor prin tr-un  sistem  propriu de calitate conceput şi 
realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu  execuţia  autorizaţi;
c) convocarea facto rilo r care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în  faze determ inante ale 
execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în  scopul obţinerii acordului de continuare a 
lucrărilor;
d) soluţionarea neconform ităţilor, a  defectelor şi a neconcordanţelor apărute în  fazele de execuţie, num ai pe 
baza soluţiilor stabilite  de proiectant si a dirigintelui de şantier;
e) utilizarea în  execuţia  lucrărilor num ai a produselor şi a  procedeelor prevăzute în  proiect, certificate sau 
pentru care există agrem ente tehnice, care conduc la  realizarea cerinţelor, precum  şi gestionarea probelor- 
martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în  proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile 
precizate şi num ai pe  baza  soluţiilor stabilite de proiectanţi;
f) respectarea p ro iectelo r şi a  detaliilor de execuţie  pentru  realizarea nivelului de calitate corespunzător 
cerinţelor;
g) supunerea la recepţie  num ai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru  care a predat 
achizitorului docum entele necesare întocm irii cărţii tehnice a  construcţiei;
h) aducerea la  îndeplinire, la  term enele stabilite, a  m ăsurilor dispuse prin  actele de control sau prin  
docum entele de recepţie a  lucrărilor de construcţii;
i) rem edierea, pe  p ropria  cheltuiala, a defectelor calitative apărute d in vina sa, atât în  perioada de execuţie, 
cât şi în perioada de garanţie  stabilită potriv it legii;
j) readucerea terenurilor ocupate tem porar la  starea lor iniţială, la  term inarea execuţiei lucrărilor;
(2) Executantul are obligaţia de a pune la  dispoziţia  achizitorului orice docum ente pe  care executantul 
trebuie să le întocm ească sau care sunt cerute de achizitor.
(3) Executantul este obligat să respecte term enele 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  docum entaţia de atribuire.
(5) Executantul garantează că la  data recepţiei lucrarea executată va  avea calităţile declarate de către 
acesta în  contract, v a  corespunde reglem entărilor tehnice în  vigoare şi nu  va  fi afectată de vicii care ar 
dim inua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de u tilizare, conform  condiţiilor norm ale de folosire sau  celor 
specificate în  contract.
(6) Executantul este obligat să rem edieze şi să com pleteze, pe  toată durata de garanţie a lucrărilor, fără 
costuri suplim entare pen tru  achizitor toate deficienţele, lipsurile şi/sau neconform ităţile lucrărilor executate.
10.3. Executantul are obligaţia  de a respecta şi executa d ispoziţiile achizitorului în  orice problem ă, 
m enţionată sau nu în  contract, referitoare la  lucrare. în  cazul în  care executantul consideră că dispoziţiile 
achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a  rid ica obiecţii, în  scris, fără ca 
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a  executa dispoziţiile prim ite, cu excepţia cazului în  care 
acestea contravin prevederilor legale.
10.4 (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a  lucrărilor faţă  de reperele date de achizitor, 
precum  şi de furnizarea tu turor echipam entelor, instrum entelor, dispozitivelor şi resurselor um ane necesare 
îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) în  cazul în care, pe  parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în  poziţia, cotele, d im ensiunile sau 
aliniam entul oricărei părţi a  lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa.
10.5. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi rem edierii v iciilo r ascunse, executantul are obligaţia: 
a) de a  lua toate m ăsurile pentru  asigurarea tu turor persoanelor a  căror prezenţă  pe şantier este autorizată 
şi de a m enţine şantierul (atât tim p cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât tim p cât acestea n u  sunt 
finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pen tru
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respectivele persoane;
b) de a p rocura  şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de ilum inare, protecţie, îngrădire, 
alarm ă şi pază, inclusiv  asigurarea cu toalete ecologice pentru  personalul care îşi desfăşoară activitatea pe 
şantier, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi 
competente, în  scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
c) de a lua to a te  m ăsurile rezonabil necesare pentru  a pro teja m ediul pe  şi în  afara şantierului şi pentru a 
evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezulta te  d in poluare, 
zgom ot sau alţi factori generaţi de m etodele sale de lucru.
10.6. Executantul este responsabil pentru m enţinerea în  bună stare a lucrărilor, m aterialelor, echipam entelor 
şi instalaţiilor care urm ează a fi puse în  operă, de la  data predării am plasam entului până  la  data semnării 
procesului-verbal de  recepţie  a lucrării.
10.7. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al rem edierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în  
m ăsura perm isă de respectarea prevederilor contractului, de a nu  stânjeni inutil sau în m od abuziv:
a) confortul riveranilor;
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drum urilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate  în  posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va  despăgubi achizitorul îm potriva tuturor reclam aţiilor, acţiunilor în  justiţie , daunelor- 
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în  legătură cu  obligaţia 
prevăzută la  alin. (1), pentru  care responsabilitatea revine executantului.
10.8. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în  m od  rezonabil drum urile sau podurile  ce com unică cu sau 
sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu; 
executantul va  selecta  traseele, va  alege şi v a  folosi vehiculele, va  lim ita şi repartiza încărcăturile, în  aşa fel 
încât traficul suplim entar ce va  rezulta  în m od inevitabil din deplasarea m aterialelor, echipam entelor, 
instalaţiilor sau altora  asem enea, de pe şi pe  şantier, să fie lim itat, în  m ăsura în  care este posibil, astfel încât 
să nu  producă deteriorări sau distrugeri ale drum urilor respective. Este obligatorie curăţarea şi spălarea 
roţilor autovehiculelor la  ieşirea din şantier pe  drum urile publice.
10.9. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, p e  cât posibil, acum ularea de obstacole inutile pe  şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice u tilaje, echipam ente, instalaţii, surplus de m ateriale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâm ăturile, m olozul sau lucrările provizorii de orice fel, care 
nu m ai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a  reţine pe  şantier, până la  sfârşitul perioadei de garanţie, num ai acele 
m ateriale, echipam ente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în  scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în  perioada de garanţie.
10.10. Executantul răspunde, potriv it obligaţiilor care îi revin, pentru  viciile ascunse ale construcţiei, ivite 
într-un interval de 5 ani de la  recepţia la term inarea lucrării.
10.11. La începerea lucrărilor, Executantul se obligă să obţină de la  autorităţile com petente toate 
autorizaţiile, aprobările, perm isele, licenţele şi avizele necesare pentru  îndeplinirea oricărei activităţi ce fac 
obiectul prezentului Contract.
10.12. Executantul se obligă să execute toate operaţiunile stabilite în caietul de  sarcini şi să  respecte 
program ul de lucru convenit cu achizitorul şi graficul de execuţie a  lucrărilor.
10.13. Executantul se obligă să ia  m ăsurile necesare privind igiena, siguranţa la  locul de m uncă şi norm ele 
de protecţie a  m uncii şi evitarea accidentelor.
10.14. Executantul se obligă să prezinte certificatele de calitate, agrem entele tehnice, bu letinele  de încercare 
şi term enul de valabilitate al m aterialelor utilizate.
10.15. Executantul se obligă să  rem edieze şi să suporte integral toate pagubele produse din v ina sa, în  tim pul 
derulării execuţiei.
10.16. în  cazul apariţiei unor cauze de forţă  m ajoră care determ ină întârzieri în  execuţia lucrărilor sau chiar 
încetarea tem porară a  acestuia, Executantul este obligat să anunţe de îndată achizitorul şi va  lua  orice m asuri 
pentru m inim alizarea efectelor negative ivite.
10.17. Executantul se obligă să respecte toate obligaţiile legale în  vigoare privind protecţia  m ediului, care
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decurg direct din executare lucrărilor ce fac obiectul Contractului, precum  şi cele derivate din activităţile 
conexe execuţiei lucrărilor.
10.18 Pe toata  durata contractului, executantul îşi asum a obligaţia de a îndeplini condiţiile prevăzute de 
art.31 din L egea nr.98/2016 privind achiziţiile publice si de a respecta legislaţia incidenţa în  vigoare.
10.19. Executantul răspunde şi garantează m aterial şi financiar pentru buna desfăşurare a lucrărilor, calitatea 
şi cantitatea stabilite p rin  graficul de execuţie. în  acest sens, Executantul se obligă să încheie în  term en de 
10 zile de la data sem nării prezentului Contract, o po liţă  de asigurare com plexă pentru  toate riscurile 
aferente execuţiei lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sum ă asigurată care să acopere 
integral eventualele prejudicii ale Achizitorului. R iscurile ce vo r fi acoperite de asigurare se referă la  
cutrem ure, inundaţii, incendii şi explozii, riscuri electrice şi stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de 
m anipularea utilajelor şi m aterialelor utilizate prin  care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice 
sau ju rid ice  sau vătăm ări ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecinţa unor fenom ene naturale;
10.20. T rim estrial, Executantul va  com unica achizitorului u n  tabel, în  care va  fi cuprinsă o enum erare a 
poliţelor de asigurare în vigoare. Poliţele şi m odificările lor sunt ţinute la  dispoziţia A chizitorului. 
Executantul se obligă sa-1 inform eze pe A chizitor despre orice încetare, m odificare sau lim itare a acestor 
poliţe, care im plică o schim bare sem nificativă în  ceea ce priveşte orice acoperire a  riscurilor pentru care s-a 
încheiat anterior poliţa. Executantul v a  inform a A chizitorul şi asigurătorul ori de câte ori are loc o 
schim bare de situaţie, prezentă sau potenţială, care ar pu tea afecta riscul suportat de asigurător; Oricând 
consideră că  este necesar, A chizitorul poate recom anda Executantului extinderea obiectului sau naturii 
asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părţi m ai largi sau a  integralităţii riscurilor.
10.21. Executantul se obligă să respecte prevederile legislaţiei incidente în  m ateria  achiziţiilor publice.
10.22 Executantul va participa la  întocm irea cărţii tehnice a construcţiei şi la  recepţia  lucrărilor executate, 
precum  şi la  toate  întrunirile şi convocările dedicate ale entităţilor im plicate în  realizarea obiectivului.
10.23 Executantul va  asigura asistenţă tehnică p rin  personal autorizat pe  toată  perioada de execuţie a  
lucrărilor, si după caz, a rem edierilor, colaborând în  acest sens cu toate entităţiele im plicate.
10.24 Executantul va  inform a, de îndată, conducerea achizitorului şi celelalte entităţi im plicate despre 
evenim entele priv ind  activitatea aferentă executării prezentului contract şi va ţine evidenţa acestora.
10.25 Executantul va întocm i planul de securitate şi sănătate, ţinând seam a de lucrările şi activităţile care se 
desfăşoară în  cadrul şantierului.
10.26 Executantul este obligat să îndeplinească orice alte obligaţii ce îi revin potriv it legii, contractului şi 
docum entaţiei de atribuire.
10.27 Executantul va  prezenta după sem narea contractului, graficul fizic şi valoric  de execuţie a lucrărilor, 
alcătuit în  ordinea tehnologică de execuţie. în  cazul în  care, după opin ia  achizitorului, pe  parcurs, 
desfăşurarea lucrărilor nu  concordă cu graficul general de execuţie a  lucrărilor, la cererea achizitorului, 
executantul va  prezenta un graphic revizuit, în  vederea term inării lucrărilor la data prevăzută  în  contract. 
Graficul rev izu it nu  îl va  scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asum ate p rin  contract.
10.28 Executantul va  nom inaliza un  coordonator în  m aterie  de securitate si sănătate pe durata elaborării si 
execuţiei proiectului care va  duce la  îndeplinire, fără a  se lim ita, urm ătoarele activităţi, în  conform itate cu 
prevederile H.G. 300/2006 priv ind  cerinţele m inim e de securitate si sănătate pentru  şantierele tem porare si 
m obile cu m odificări si com pletări ulterioare.
10.29 Să stabilească, înainte de deschiderea Şantierului, un  plan  de securitate si sănătate care să integreze 
planurile de securitate si sănătate din proiect si p lanurile proprii de securitate si sănătate ale utilizatorilor. 
Planul de securitate si sănătate va  cuprinde ansam blul de m ăsuri ce trebuie luate în  vederea prevenirii 
riscurilor care pot apărea în  tim pul desfăşurării activ ităţilor pe Şantier.
10.30 Executantul este obligat:
- Să se asigure ca p lanul de securitate si sănătate este tinu t la zi pe toata  durata efectuării lucrărilor.
- Să coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la  alegerea soluţiilor tehnice 
si/sau organizatorice în  scopul planificării diferitelor lucrări sau  faze de lucru care se desfăşoară sim ultan ori 
succesiv si la  estim area tim pului necesar pentru  realizarea acestor lucrări sau  faze de lucru;
- Să coordoneze punerea în  aplicare a m ăsurilor necesare pentru a se asigura că  personalul im plicat in  
proiect, respectă principiile prevăzute de H.G. 300/2006, într-un m od coerent si responsabil si aplica planul
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de securitate si sanatate prevăzut.
- Să adapteze sau să  solicite să se realizeze eventuale adaptări ale p lanului de securitate si sănătate si ale 
dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor si de eventualele m odificări intervenite.
- Să organizeze cooperarea între angajatori, inclusiv a  celor care se succed p e  Şantier, si coordonarea 
activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care 
pot afecta sănătatea lucrătorilor, inform area reciprocă si inform area lucrătorilor si a reprezentanţilor 
acestora.
- Să coordoneze activităţile care urm ăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru si de securitate a 
m uncii.
- Să ia  m ăsurile necesare pentru  ca num ai persoanele abilitate sa aibă acces pe Şantier;
- Să stabilească m ăsurile generale aplicabile Şantierului;
* Să tină  seam a de toate interferenţele activităţilor din perim etrul Şantierului sau din vecinătatea acestuia;
- Să stabilească, obligaţiile privind utilizarea m ijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat 
sarcini, accesul pe Şantier;
10.31 Pe cheltuiala sa, Executantul va  despăgubi, p ro teja şi apăra A chizitorul, pentru  şi îm potriva tu turor 
acţiunilor în  justiţie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate d in  executarea contractului de lucrări.
10.32. Executantul va  num i un responsabil care va  răspunde pentru  securitatea si prevenirea accidentelor pe 
şantier. A ceasta persoana trebuie sa fie calificata pentru  o astfel de răspundere si sa aiba autoritatea de a 
em ite dispoziţii si de a  lua m asurile necesare pentru  prevenirea accidentelor.
10.33. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 
responsabile cu prevenirea accidentelor, în  scopul exercitării răspunderii si autoritarii sale.
10.34. Executantul poarta  întreaga răspundere în  cazul producerii accidentelor de m unca, evenim entelor si 
incidentelor periculoase, îm bolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipam entele tehnice (utilaje, 
instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate, de  către lucratorii sai, în  conform itate cu prevederile  Legii 
securităţii si sanatatii în  m unca nr. 319/2006 si a  N orm elor m etodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 
aprobate p rin  H.G. nr. 1425/2006, precum  si orice m odificare legislativa aparuta pe  tim pul desfăşurării 
contractului subsecvent.
10.35. în  cazul producerii unor accidente de m unca, evenim ente sau incidente periculoase în  activitatea 
desfasurata de executant, acesta va com unica si cerceta accidentul de m unca, evenim entul, conform  
prevederilor legale pe  care îl va  înregistra la  Inspectoratul Teritorial de M unca p e  raza  caruia s-a produs.
10.36. Executantul va  păstră un  registru  si va  întocm i rapoarte privind sanatatea, securitatea şi facilitările 
sociale ale persoanelor, conform  cerin ţelor persoanei autorizate de achizitor.
14.37. A chizitorul va  înregistra num ai cu evenim entele produse propriilor angajaţi.
14.38. A chizitorul nu va  fi responsabil pentru  niciun fel de daune -  interese, com pensaţii plătibile p rin  lege, 
în  p riv in ţa  sau ca urm are a  unui accident sau prejudiciu adus unui m uncitor sau  altei persoane angajate de 
executant sau  subcontractant, cu excepţia accidentelor sau rejudiciilor rezultate d in vina achizitorului sau a 
angajaţilor acestuia.

ll.O bligaţiile şi drepturile achizitorului
11.1. A chizitorul se obligă să p lătească executantului preţul prevăzut la  art. 5.1. din prezentul contract,
către .................................................în  contul deschis la  T rezoreria.........................., conform  prevederilor
prezentului contract.
11.2. A chizitorul are obligaţia de a  achita contravaloarea serviciilor p restate  şi lucrărilor executate, în  
condiţiile stipulate în  prezentul contract.
11.3. (1) Achizitorul are obligaţia de a  pune la  dispoziţia executantului, fără p lată, dacă nu  s-a convenit 
altfel, am plasam entul lucrării, liber de orice sarcină.
(2) C osturile pentru consum ul de utilităţi, precum  şi cel al contoarelor sau al altor aparate de m ăsurat se 

suportă de către executant.
11.4. A chizitorul are obligaţia de a  pune la  d ispoziţia  executantului docum entaţie necesară pentru  execuţia 
lucrărilor contractate.
11.5. A chizitorul are obligaţia de a exam ina lucrările  care devin ascunse în  cel m u lt 5 zile  de la  notificarea
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executantului
11.6. A chizitorul are dreptul de a urm ări, controla şi supraveghea m odul de respectare şi îndeplinire a 
obligaţiilor contractuale, calitatea şi eficienţa activităţilor în to t tim pul executării, în tocm ind note de 
constatare pe care le  transm ite Executantului.
11.8. Achizitorul are dreptul de a  m odifica în  m od unilateral partea reglem entară a  Contractului, cu 
notificarea p realab ilă  a Executantului, d in  m otive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după 
caz;
11.9. Achizitorul are  dreptul să sancţioneze Executantul, pentru  neindeplinirea obligaţiilor contractuale 
asum ate m anifestate p rin  execuţia unor lucrări inferioare, calitativ  şi cantitativ, param etrilor tehnici stabiliţi 
prin Contract, p rin  caietul de  sarcini sau prin  norm ele tehnice în  vigoare;

12. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligaţiilor
12.1. în  cazul în  care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asum ate 
prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală 
penalizatoare prevăzută la  art. 3 alin. 2 1 din O rdonanţa G uvernului nr. 13/2011 priv ind  dobânda legală 
rem uneratorie şi penalizatoare pentru  obligaţii băneşti, precum  şi pentru  reglem entarea unor m ăsuri 
financiar-fiscale în  dom eniul bancar, aprobată prin  Legea nr. 43/2012, cu com pletările ulterioare. D obânda 
legală penalizatoare se ap lică pentru  fiecare zi de întârziere, până  la  îndeplin irea efectivă a  obligaţiilor.
12.2. în  cazul în  care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu  îşi onorează facturile în term enul stabilit, 
executantul are dreptul de a  solicita plata  dobânzii legale penalizatoare aplicate la  valoarea plăţii 
neefectuate, în conform itate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 priv ind  m ăsurile pentru com baterea întârzierii în  
executarea obligaţiilor de p lată  a  unor sum e de bani rezultând din contracte încheiate în tre  profesionişti şi 
între aceştia şi autorităţi contractante. D obânda legală penalizatoare se aplică pentru  fiecare zi de întârziere, 
până la  îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3. A chizitorul îşi rezervă dreptul de a  renunţa la  contract, prin tr-o  notificare scrisă adresată executantului, 
fără nicio com pensaţie, dacă acesta din urm ă in tră în  insolvenţă, cu  condiţia ca această anulare să un  
prejudicieze sau să afecteze dreptul la  acţiune sau despăgubire pentru  executant. în  acest caz, executantul 
are dreptul de  a pretinde num ai p la ta  corespunzătoare pentru  partea din contract îndeplin ită până  la  data 
denunţării unilaterale a  contractului.

Clauze specifice

13.Garanţia de bună execuţie a contractului
13.1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a  contractului în  cuantum  de 5%  din  
valoarea contractului de lucrări fără TV A, în  valoare de 1.114.494,48 lei, în  term en de 5 zile de la  sem narea 
prezentului contract de am bele părţi. Perioada de valabilitate a  garanţiei va  fi egală cu durata contractului la 
care se adauga 36 luni (perioada de  garanţie a lucrărilor). G aranţia de bună execuţie se va  constitui prin  
reţineri succesive din sum ele datorate pentru  facturi parţiale, în  condiţiile legii.
Contractantul are obligaţia de a  deschide un  cont la  dispoziţia  autorităţii contractante la  unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal com petent în adm inistrarea acestuia. Sum a iniţială care se depune de 
către contractant în  contul de disponibil astfel deschis nu  trebuie să fie m ai m ică de 0 ,5%  din  preţul 
contractului de achiziţie publică fără TVA.
Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urm ează să alim enteze 

contul de disponibil prin  reţineri succesive d in  sum ele datorate şi cuvenite contractantului până la  
concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în  contractul de achiziţie publică şi va  înştiinţa 
contractantul despre vărsăm ântul efectuat, precum  şi despre destinaţia  lui.
13.2. In  cazul în  care executantul nu  transm ite garanţia de bună execuţie în  perioada specificată la  punctul 
13.(1), contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a  oricărei form alităţi de 
către Achizitor.
13.3. A chizitorul are dreptul de  a  em ite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe  parcursul 
îndeplinirii contractului, în  lim ita prejudiciului creat, în  cazul în  care executantul nu îşi îndeplineşte, sau îşi
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îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asum ate p rin  prezentul contract. A nterior em iterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând 
totodată obligaţiile care nu  au fost respectate.
13.4. A chizitorul are obligaţia de a  elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform  prevederilor legale în 
vigoare.

14.începerea şi execuţia lucrărilor
14.1. (1) Executantul are obligaţia de a  începe lucrările în  term en de 3 zile  de la  prim irea ordinului de 
începere din partea  achizitorului. Executantul trebuie să  notifice achizitorului data începerii efective a  
lucrărilor.
14.2. (1) L ucrările trebuie să se deruleze conform  graficului general de execuţie şi să  fie term inate la data 
stabilită. D atele interm ediare, prevăzute în  graficele de execuţie, se consideră date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, la  cererea achizitorului, după sem narea contractului, graficul de execuţie de 
detaliu, alcătuit în  ordinea tehnologică de execuţie. în  cazul în  care, după opinia achizitorului, p e  parcurs, 
desfăşurarea lucrărilor nu  concordă cu  graficul general de execuţie a lucrărilor, la  cererea achizitorului, 
executantul v a  p rezen ta  un grafic revizuit, în  vederea term inării lucrărilor la  data prevăzută în  contract. 
Graficul rev izu it nu  îi va  scuti pe executant de n ici una  dintre îndatoririle asum ate prin  contract.
(3) în  cazul în  care executantul întârzie începerea lucrărilor, term inarea pregătirilor sau dacă nu  îşi 
îndeplineşte îndatoririle  prevăzute in  prezentul contract, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului 
un term en până  la  care activitatea să  intre în  norm al şi să îl avertizeze că, în  cazul neconform ării, la 
expirarea term enului stabilit îi va rezilia contractul.
14.3. (1) A chizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a  stabili 
conform itatea lor. Părţile contractante au obligaţia  de a notifica, în  scris, una  celeilalte, identitatea 
reprezentanţilor lo r atestaţi profesional pentru  acest scop, şi anum e responsabilul tehnic cu execuţia din 
partea executantuluişi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă  persoană fizică sau ju rid ică  atestată 
potrivit legii, d in  partea  achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe şantier, în  depozite şi 
oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplin irea obligaţiilor asum ate prin  contract, inclusiv  pentru 
verificarea lucrărilor ascunse.
14.4. (1) M aterialele trebuie să fie de calitatea p revăzută  în  docum entaţia de execuţie.
(2) Executantul are  obligaţia de a  asigura instrum entele, utilajele şi m aterialele necesare pentru  
verificarea, m ăsurarea şi testarea lucrărilor. C ostul probelor şi încercărilor, inclusiv m anopera aferentă 
acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi com andate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau m ateriale puse în 
operă vor fi suportate  de executant dacă se dovedeşte că m aterialele nu  sunt corespunzătoare calitativ sau că 
m anopera nu  este în  conform itate cu prevederile contractului. în  caz contrar, achizitorul va  suporta aceste 
cheltuieli.
14.5. (1) Executantul are obligaţia de a  nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului 
prin consultantul lucrărilor.
(2) Executantul are obligaţia de a  notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, 
sunt finalizate, pentru  a  fi exam inate şi m ăsurate p rin  consultantul lucrărilor.
(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) în  cazul în  care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform  
docum entaţiei de execuţie, atunci cheltuielile priv ind  dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
achizitor, iar în  caz contrar, de către executant.

15.întârzierea şi sistarea lucrărilor
15.1.în  cazul în  care:
i)
ii)

volum ul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
condiţiile clim aterice excepţional de nefavorabile; sau
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iii) oricare alt m otiv  de întârziere care nu  se datorează executantului şi nu a  survenit p rin  încălcarea 
contractului de către acesta îndreptăţeşte executantul de a  solicita prelungirea term enului de execuţie a  
lucrărilor sau a  oricărei părţi a  acestora, atunci, p rin  consultare, părţile vor stabili orice prelungire a  duratei 
de execuţie  la  care executantul are dreptul.

16. Finalizarea lucrărilor
16.1. A nsam blul lucrărilor, prevăzut a ti finalizat într-un term en stabilit p rin  graficul de execuţie, trebuie 
finalizat în  term enul convenit, term en care se calculează de la  data începerii lucrărilor.
16.2. (1) L a finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia  de a  notifica, în  scris, achizitorului că  sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea com isiei de recepţie.
(2) P e  baza  situaţiilor de lucrări executate confirm ate şi a  constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va 
aprecia dacă sunt în trunite condiţiile pentru a  convoca com isia de recepţie. în  cazul în  care se constată că 
sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi term enele pentru  
rem ediere şi finalizare. D upă constatarea rem edierii tu turor lipsurilor şi deficienţelor, la  o  nouă solicitare a  
executantului, achizitorul va  convoca com isia de recepţie.
16.3. C om isia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului p rin  corelarea 
prevederilor acestuia cu docum entaţia de execuţie şi cu reglem entările în  vigoare. în  funcţie de constatările 
făcute, achizitorul are dreptul de a  aproba sau de a  respinge recepţia.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
17.1. Perioada de garanţie a  lucrărilor este de 36 de luni şi decurge de la  data  recepţiei la  term inarea 
lucrărilor şi până la  recepţia  finală.
17.2. (1) în  perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în  u rm a dispoziţiei date de achizitor, de a executa 
toate lucrările de rem ediere a v iciilor şi 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) utilizării de m ateriale, de instalaţii sau a  unei m anopere neconform e cu prevederile contractului; sau
ii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau im plicite 
care îi revin  în  baza contractului.
17.3. în  cazul în  care executantul nu  execută lucrările prevăzute la  clauza 17.2 alin. (2), achizitorul este 
îndreptăţit să  angajeze şi să p lătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări 
vor fi recuperate de către achizitor de la  executant sau reţinute din sum ele cuvenite acestuia sau d in  
cuantum ul garanţiei de bună execuţie constituită.

18. Modalităţi de plată
18.1. A chizitorul are obligaţia de a  efectua p lata  către executant, în  term en de m axim  30 de zile de z ile  de la 
data înregistrării facturilor depuse de acesta la  D irecţia Econom ică d in  cadrul Sectorului 3, dar num ai după 
acceptarea situaţiilor de lucrări de către achizitor, însorite de certificate de calitate, declaraţie de 
conform itate, procese verbale de lucrări ascunse si atasam ente.
18.2. Toate situaţiile de lucrări anterior depunerii la  Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti vor fi certificate de 
către d iriginţii de şantier.
18.3. (1) Plăţile parţiale trebuie să  fie făcute, la  cererea executantului, la  valoarea lucrărilor executate 
conform  contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare prin tr-o  situaţie de lucrări parţiale, 
în tocm ită  astfel încât să asigure o rap idă  şi sigură verificare a  lor.
(2) Situaţiile de plată parţiale se vo r depune la  D irecţia  Econom ică înain te de em iterea facturii si vo r fi 
confirm ate în  term en de 10 zile  de  la  data depunerii.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la  intervale lunare, dar nu  influenţează responsabilitatea şi
garanţia de bună execuţie a  executantului; ele nu  se consideră, de către achizitor, ca  recepţie a lucrărilor 
executate. n
(4) P lata  facturii finale se ya /face  im ediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de  p lată  finală de către
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achizitor. D acă verificarea se prelungeşte d in diferite m otive, dar, în  special, datorită unor eventuale litigii/ 
notificări /  contestării, contravaloarea lucrărilor care nu  sunt în  litig iu  va  fi plătită in  te rm a lu l prevăzut in  
contract.
18.4.Contractul n u  va  fi considerat term inat până când procesul-verbal de recepţie finală nu  va  fi sem nat de 
comisia de recepţie , care confirm ă că  lucrările au fost executate conform  contractului. R ecepţia  finală va  fi 
efectuată conform  prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. P lata u ltim elor sum e datorate 
executantului pen tru  lucrările executate nu  va  fi condiţionată de procesul verbal de recepţie finală.

19. Âjustarea preţului contractului
19.1. Preţul contractului este ferm  şi se ajustează doar în  condiţiile prevăzute la  art. 21 d in  prezentul 
contract.
19.2. Pentru lucrările  executate se vor utiliza preţurile aprobate prin  H .C .L.S 3 n r ............... d in ..........................
19.3. Preţul to ta l al contractului nu  va  depăşi indicatorii tehnico-econom ici aprobaţi p rin  H .C.L.S. 3 
nr. 139/27.05.2020.

20. Asigurări
20.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, în  term en de 10 zile de la data sem nării prezentului Contract 
înainte de începerea lucrărilor, o asigurare care va  acoperi, atât pe  perioada de executare a  contractului, cât 
şi pe orice perioadă de prelungire a  executării, cum  ar fi dar fara a se lim ita la:
a) risc profesional;
b) răspunderea executantului în  caz de îm bolnăvire ori accident de m uncă al salariaţilor, incluzând costurile 
repatrierii p e  m otive de sănătate;
c) răspunderea civ ilă  în  eventualitatea accidentelor provocate A chizitorului, ca urm are a  executării 
contractului;
e) decesul ca u rm are  a unui accident sau invaliditatea perm anentă ca  urm are a unei accidentări fizice în  
legătură cu  contractul.
(2) A sigurarea se va  încheia cu o agenţie de asigurare.
(3) Executantul are obligaţia de a p rezenta  achizitorului, trim estrial conform  art. 10.20 şi ori de câte ori i 
se va cere, po liţa  sau poliţele  de asigurare şi recipisele pentru  p lata  prim elor curente (actualizate).
20.2. A chizitorul nu  v a  fi responsabil pentru  n iciun fel de daune-interese, com pensaţii p lătib ile  prin lege, în  
privinţa sau ca u rm are a  unui accident sau prejudiciu  adus unui m uncitor sau altei persoane angajate de 
executant.

21.Amendamente
21.1. (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adiţional încheiat între Părţile 
Contractante.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a 
prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a Operatorului, din motive excepţionale legate 
de interesul public sau local, după caz.
(3) Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind 
taxa pe valoarea adaugată), precum şi alte acte normative incidente care să afecteze Contractul, se vor 
încheia acte adiţionale care să alinieze obligaţiile ofertate la prevederile legale.
(4) Eventualele diferenţe la creanţele bugetare şi accesoriile acestora constatate în urma verificărilor 
efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de Executant.

22.încetarea contractului
22.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situaţii: 
a) la expirarea duratei stabilite prin Contract;
b) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi
legislaţiei aplicabile;
c) prin acordul scris al părţilor
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d) în  cazul în  care in teresul naţional sau local o im pune, p rin  denunţarea unilaterală de către Achizitor;
e) în  cazul în  care cazul de forţă m ajoră durează m ai m ult de 2 luni de zile;
f) p rin  reziliere unilaterală de către A chizitor în  condiţiile stipulate în  prezentul Contract;
22.2 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.
22.3 în  situaţia rezilierii/rezoluţiunii 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.
22.4 N erespectarea în  m od  repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va  fi dovedită cu  notificările 
scrise şi transm ise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la  neindeplin irea respectivă precum  
şi la  durata ei. P rin  notificări se vor solicita justificări privind neindeplin irea obligaţiilor, pe care cealaltă 
parte este obligată să le furnizeze în  term en de m axim  5 zile de la  data prim irii notificării.
22.5 R ezilierea prezentului contract nu  va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile  
contractante.
22.6 Părţile sunt de drept în  întârziere p rin  sim plul fapt al nerespectării c lauzelor prezentului contract.
22.7 A chizitorul îşi rezervă dreptul de a  denunţa unilateral contractul de lucrări, în  cel m ult 15 zile  de la  
apariţia unor circum stanţe care nu au putut fi prevăzute la  data încheierii contractului, sub condiţia 
notificării executantului cu cel puţin  3 zile înainte de m om entul rezilierii.

23.Rezilierea contractului
23.1. N erespectarea obligaţiilor asum ate prin  prezentul contract de către una  dintre parti dă dreptul părţii 
lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări şi de a  pretinde p lata  de daune-interese.
23.2. Prezentul C ontract încetează prin  reziliere, pentru culpa A chizitorului, prin tr-o  notificare transm isă cu 
15 zile înainte de data la  care rezilirea unilaterală v a  produce efecte, în  cazul în  care A chizitorul nu  onorează 
plata facturilor in  perioada stabilita.
23. 3.A chizitorul îsi rezerva dreptul de  a denunţa unilateral contractul de lucrări în  cel m ult 30 de zile  de la  
apariţia unor circum stanţe care nu  au putu t fi prevăzute la  data încheierii contractului si care conduc la 
m odificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv  ar fi contrara in teresului 
public.
In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde num ai p lata  corespunzătoare pentru  partea din contract 
îndeplinita până la  data denunţării unilaterale a contractului.
23.4. A chizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transm isă cu 15 zile înain te 
de data la  care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar Executantul se obligă să plătească cu  titlu  de 
penalitate A chizitorului o sum ă egală cu 10 % d in  valoarea contractului precum  şi penalităţile datorate in 
baza prezentului contract, în  urm ătoarele cazuri:
a) Executantul nu  respectă term enul final şi/sau term enele interm ediare p revăzu te  în  Graficul de Execuţie, 
iar în târzierile  depăşesc cu  m ai m ult de 15 zile term enele convenite în  Contract;
b) Executantul nu  execută lucrări de calitate şi în  conform itate cu  caietul de sarcini şi cu prescripţiile şi 
standardele în  vigoare şi nu  rem ediază lucrările necorespunzătoare calitativ  în  term en de m axim  15 zile, deşi 
a fost no tificat în  acest sens de Achizitor;
c) în  cazul în care îm potriva Executantului s-a declanşat procedura d izolvării sau cea a reorganizării 
jud iciare  sau a falimentului;
d) D acă Executantului îi sunt retrase sau nu obţine autorizaţiile, avizele sau orice alte docum ente necesare 
executării obligaţiilor contractuale;
e) D acă Executantul subcontractează lucrările ce fac obiectul prezentului Contract.
23.5. R ezilierea Contractului pentru m otivele m enţionate la articolele de m ai sus, va interveni în  urm a unei 
notificări de reziliere, transm ise de Partea care invocă rezilierea părţii în  culpă, conform  term enelor 
m enţionate anterior.

24. Cesiunea
24.1 .în tr-un contract de achizitip publica  este perm isa doar cesiunea creanţelor născute din acel contract,
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25. Forţa majoră
25.1. Forţa m ajoră este constatată de o autoritate com petentă.
25.2. Forţa m ajoră  exonerează părţile  contractante de îndeplin irea obligaţiilor asum ate p rin  prezentul 
contract, pe  toată  perioada în  care aceasta acţionează.
25.3. îndeplin irea contractului va fi suspendată în  perioada de acţiune a  forţei m ajore, dar fără  a  prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la  apariţia acesteia.
25.4. Partea contractantă care invocă forţa m ajoră are obligaţia de a  notifica celeilalte părţi, im ediat şi în  m od 
complet, producerea acesteia şi să  ia  orice m ăsuri care îi stau la  dispoziţie în  vederea lim itării consecinţelor.
25.5. Dacă forţa m ajoră acţionează sau se estim ează că va  acţiona o perioada m ai m are  de  2 luni, fiecare 
parte va  avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de  p lin  drept a prezentului contract, fără ca vreuna 
din părţi să poată  pretinde celeilalte daune-interese.

26. Soluţionarea litigiilor
26.1. A chizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru  a rezolva pe cale am iabila, p rin  tratative 
directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în  cadrul sau în  legătură cu îndeplinirea 
contractului.
26.2. Daca, după 15 de  zile  de la  începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu  reusesc sa 
rezolve in  m od  am iabil o  divergenta contractuala, fiecare poate  solicita ca disputa sa se soluţioneze de către 
instanţele judecătoreşti de  la  sediul achizitorului.

27. Limba care guvernează contractul
27.1. L im ba care guvernează contractul este lim ba rom ână.

28. Comunicări
28.1. (1) O rice com unicare între părţi, referitoare la  îndeplin irea prezentului contract, trebuie să  fie transm isă 
în  scris.
(2) Orice docum ent scris trebuie înregistrat atât în  m om entul transm iterii, cât şi în  m om entul prim irii.
28.2. Com unicările între părţi se po t face şi prin telefon, fax sau e-m ail, cu condiţia confirm ării în  scris a 
prim irii com unicării.
28.3. în  accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinită dacă va fi transm isă la sediul prevăzut în  Partea introductivă a prezentului Contract.
28.4. în  cazul în  care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transm isă, p rin  scrisoare recom andată, cu 
confirm are de prim ire şi se consideră prim ită de destinatar la  data m enţionată de oficiul poştal p rim ito r p e  
această confirm are.
28.5. D aca notificarea se trim ite prin fax, ea  se consideraă prim ită  în  prim a zi lucratoare după cea în  care a  
fost expediată.
28.6. N otificările verbale nu  se iau  în  considerare de nici una  dintre Părţi, dacă nu  sunt confirm ate, p rin  
intermediul uneia din m odalităţile prevăzute la  alineatele precedente.

29. Legea aplicabilă contractului
29.1.Contractul va  fi interpretat conform  legilor din Rom ânia.

obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

30.Dispoziţii finale
30.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la  prezentul C ontract sunt obligatorii pentru  părţile  contractante.
30.2. Prevederile prezentului C ontract se com pletează cu prevederile  caietului de sarcini, părţile având
obligaţia de a  aplica respecta în  totalitate, obligaţiile şi sarcinile stabilite prin aceste acte.
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31.Părţile desemnează următorii reprezentanţi pentru urmărirea derulării contractului:
-din partea execu tan tu lu i:.....................................................................
-din partea achizitorului:..............................

Prezentul C ontract in tră  în  vigoare la  data  sem nării lui şi a fost încheiat în  2 exem plare de  o valoare egală, 
din care un  exem plar pentru  A chizitor şi un  exem plar pentru Executant.

Achizitor, Executant,
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D IR E C Ţ IA  INVEST IŢ II  Ş l  A C H IZ IŢ I I  

S E R V IC I U L  IN V EST IŢ I I ,  L U C R Ă R I  P U B L I C E

P R I M Ă R I A

SECTORULUI <
B U C U P E Ş T I ^ J

Referitor: atribuirea către societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L, a contractului ce 
are ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul intre Tarlale”

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 
S.R.L, a contractului ce are ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul 
intre Tarlale";

- Raportul de specialitate nr. 396731/22.06.2020 al Direcţiei Investiţii,Achiziţii si Invatamant • 
Serviciul investiţii, Lucrări Publice;
- Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr.396325/19.06.2020 al Comisiei de analiză;
- Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 
98/2016 nr. 396729/22.06.2020;
- M odelul de contract având ca obiect “Interconectarea sistemelor de transport auto in zona Drumul 
intre Tarlale1* cu societatea ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L;
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Întocmit:
Alina Ioana Duri

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, prinlr-o cerere scrisă, semnată ;i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1


