
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. a contractului având ca 

obiect ”Servicii de administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă pentru  
echipamentele montate prin proiectul E xtinderea  proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea

criminalităţii în Sectorul 3»”

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. 393/2004privind Statutul aleşilor locali,

Având în vedere:
Raportul de aprobare nr. 398348/CP/22.06.2020 al Primarului Sectorului 3;

- Raportul de specialitate nr. 397827/22.06.2020 al Direcţiei Dezvoltare Durabilă şi 
Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea;
Procesul verbal nr. 397590/22.06.2020 al comisiei de analiză;

- Nota justificativă nr. 397601/ 22.06.2020 privind încadrarea în prevederile legale precizate la 
art. 31 din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare a societăţii Internet şi Tehnologie S3 S.R.L ;

- Adresa nr. 397834/22.06.2020 a Direcţiei Dezvoltare Durabilă şi Sustenabilitate Urbană - 
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea;

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

ulterioare;
Instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul de 
interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca 
autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea contractelor 
având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către 
Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti;
HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică întemeiul 
prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;

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

respectarea drepturilor cetăţenilor;



în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

A r t l .  Se aprobă preţurile şi tarifele rezultate în urma procesului verbal de analiză întocmit de 
Comisia de analiză a ofertei depuse de către societatea Internet şi Tehnologie S3 S.R.L, prevăzut în 
Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 3. Se aprobă, în condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, atribuirea către societatea Internet şi 
Tehnologie S3 S.R.L., având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a contractului 
având ca obiect ”,Servicii de administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă pentru 
echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în Sectorul 3»” în valoare totală de 287.884,80 lei inclusiv TVA şi încheierea contractului 
prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii Internet şi 
Tehnologie S3 S.R.L. să încheie acte juridice în numele şi în contul societăţii prin care să achiziţioneze 
bunurile/serviciile şi, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire 
a contractului având ca obiect ”Servicii de administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă 
pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în Sectorul 3»” în limita valorilor asumate în oferta financiară generală şi detaliată, cu 
încadrarea în bugetul aprobat al societăţii.

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti să semneze contractul, 
iar Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea 
Relaţiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea şi implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Sustenabilitate Urbană - 
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea şi societatea Internet şi Tehnologie 
S3 S.R.L. vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea Internet şi Tehnologie S3 S.R.L a 
contractului având ca obiect",Servicii de administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă 

corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului«Creşterea siguranţei
şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»"

în vederea asigurării unui climat de ordine şi linişte publică prin acţiuni preventive ce au avut 
ca scop respectarea normelor de convieţuire socială, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 
implementează proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
Sectorul 3»", care vizează extinderea sistemului de supraveghere video gestionat de către Sectorul 
3 cu un numpr de 1098 de camere de supraveghere video şi echipamentele conexe.

Implementarea sistemului se face etapizat, astfel încât să fie permisă decontarea parţială a 
lucrărilor. Echipamentele, serviciile şi lucrările se predau/recepţionează pe fiecare etapă în parte.

Serviciile de administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă reprezintă 
serviciile prin care sunt înlocuite, reparate, refăcute, după caz, echipamentele montate prin 
extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3» sau o lucrare 
efectuată pentru sistemul de supraveghere video şi care prezintă o deficienţă ce induce o 
funcţionare necorespunzătoare, în perioada de mentenanţă.

Date fiind cele prezentate, precum şi pentru asigurarea bunei funcţionări a echipamentelor 
şi a lucrărilor recepţionate - cât şi a celor care urmează a fi recepţionate, este necesară achiziţia 
unor "servicii specializate de administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă a 
sistemului de supraveghere video instalat în cadrul obiectivului de investiţii „ Extinderea proiectului 
«Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 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 Internet şi Tehnologie S3 S.R.L a înaintat anunţul de 
intenţie nr. 1547/05.06.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, cu nr. 
380108/CP/05.06.2020 prin care îsi exprima intenţia de a participa la procedura de atribuire a 
contractului având ca obiect "Servicii de administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă 
corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 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.

http://www.prlmarie3.r0
mailto:cabinttprimar@primaric3.ro
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în urma analizei şi evaluării ofertei depuse de către societatea Internet şi Tehnologie 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 de 241.920,00 lei exclusiv TVA, respectiv 
287.884,80 lei inclusiv TVA.

Luând în considerare cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate 
nr.397827/22.06.2020 al Direcţiei Dezvoltare Durabilă şi Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, 
Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care 
îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.
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RAPORT DE SPECIALITATE NR 397827/22.06.2020
privind atribuirea către S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului având ca 

obiect servicii de administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă pentru echipamentele 
montate prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în

Sectorul 3»”

în vederea asigurării unui climat de ordine şi linişte publică prin acţiuni preventive ce au avut 
ca scop respectarea normelor de convieţuire socială, Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti 
implementează proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
Sectorul 3»”, care vizează extinderea sistemului de supraveghere video gestionat de către Sectorul 3 
cu un numpr de 1098 de camere de supraveghere video şi echipamentele conexe.

Implementarea sistemului se face etapizat, astfel încât să fie permisă decontarea parţială a 
lucrărilor. Echipamentele, serviciile şi lucrările se predau/recepţionează pe fiecare etapă în parte.

Serviciile de administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă reprezintă serviciile 
prin care sunt înlocuite, reparate, refăcute,etc., după caz, echipamentele montate prin Extinderea 
proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3» sau o lucrare efectuată 
pentru sistemul de supraveghere video şi care prezintă o deficienţă ce induce o funcţionare 
necorespunzătoare, în perioada de mentenanţă.

Date fiind cele prezentate, precum şi pentru asigurarea bunei funcţionări a echipamentelor şi a 
lucrărilor recepţionate - cât şi a celor care urmează a fi recepţionate, este necesară achiziţia unor 
servicii specializate de administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă a sistemului de 
supraveghere video instalat în cadrul obiectivului de investiţii „Extinderea proiectului «Creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3».

Societatea Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. a fost înfiinţată prin HCLS3 nr. 355/25.09.2017 şi 
are ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informaţiilor. Domeniul de activitate principal 
- conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) - este reprezentat de „6203 - Activităţi de 
management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul.” De asemenea, S.C. Internet şi 
Tehnologie S3 S.R.L. are ca activităţi secundare (CAEN REV. 2) următoarele:

- 9512 - Repararea echipamentelor de comunicaţii;
- 9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
- 8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securitate;
- 6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă;
- 6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu;

Date fiind cele prezentate, procedura de achiziţie demarată de către Serviciul Politici, 
Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea s-a făcut cu respectarea:

-  art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopulîndeplinîrii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteji exercita drepturile 
prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3
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instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul de 
interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice;
HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având 
ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea 
contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti;

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

Având la bază prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a 
întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la 
încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi în conformitate cu principiul economicităţii, 
potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi presupune minimizarea costului 
resurselor alocate, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate, comisia de a n a l i ză, 

numită prin Dispoziţia nr. 2665/16.06.2020 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, a 
verificat condiţiile de eligibilitate şi a analizat documentaţia şi declaraţiile depuse de către ofertant.

Ca urmare a acestei verificări, comisia de analiză a constatat că documentele înaintate de către 
S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. (ofertă tehnică, ofertă financiară şi documente de calificare) 
sunt conforme cu cerinţele de calificare (obligatorii) din documentaţia de atribuire.

în consecinţă, comisia de analiză a decimat oferta depusă de S.C. Internet şi Tehnologie S3 
S.R.L. ca fiind admisibilă, cu o valoare de 241.920,00 lei exclusiv TVA, din care TVA în valoare de 
45.964,80 lei, rezultând o valoare totală de 287.884,80 lei inclusiv TVA..

Având în vedere procesul verbal final al comisiei de analiză nr. 397590/22,06.2020, precum şi 
notă justificativă nr. 397601/ 22.06.2020 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea, considerăm că au fost întrunite condiţiile legale pentru atribuirea către S.C. Internet şi 
Tehnologie S.R.L., în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016, a contractului având ca obiect servicii de 
administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă pentru echipamentele montate prin 
proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”

întocmit, 
Mihai Boţea
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PROCES VERBAL FINAL AL COMISIEI DE ANALIZĂ NR. 397590/22.06.2020 
pentru atribuirea contractului de servicii de administrare, mentenanţă preventivă şi 

mentenanţă corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „«Extinderea 
proiectului Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”

încheiat azi, 22.06.2020, dată la care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea finalizării 
procedurii de analiză a ofertei depuse de către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. pentru 
atribuirea contractului de servicii de administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă 
pentru echipamentele montate prin proiectul „«Extinderea proiectului Creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”.

■ Invitaţia de participare; nr. 390380 din 16.06.2020;
■ Valoarea estimată de achiziţie: 285.655,46 lei/6 luni exclusiv TVA, din care TVA în 

valoare de 54.274,54 lei.
■ Procedura aplicată: atribuire în baza art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia de analiză, numită prin Dispoziţia nr. 2665/16.06.2020 a Primarului 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, este compusă din:

-  Preşedinte: Pompiliu loan Wan Buzduga - Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Sustenabilitate 
Urbană;

-  Membru, secretar: Boţea Mihai - Direcţia Dezvoltare Durabilă şi Sustenabilitate Urbană;
-  Membru: Vasile Irina - Direcţia Juridică;
-  Membru: Hie Constanţa - Direcţia Investiţii, Achiziţii şi învăţământ
-  Membru: Cristina Şerban - Direcţia Economică;

Membri supleanţi:
-  Carabulea Emilia - Direcţia Investiţii, Achiziţii şi învăţământ
-  Gălăţanu Robert - Direcţia Juridică

Doamna Vasile Irina, în calitate de membru, se înlocuieşte cu dl. Gălăţanu Robert, în 
calitate de membru supleant.

Comisia de analiză a procedat azi, 22.06.2020, la sediul achizitorului, la finalizarea 
procedurii de analiză. Din partea S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. la şedinţă participă 
reprezentantul împuternicit, conform împuternicire FN din 18.06.2020, dna. Grosu 
Cristinela.
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Preşedintele comisiei informează că atribuirea se face ţinând cont de:
Art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;
Instrucţiunea nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul de 
interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice;
HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice 
având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea 
contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti;
HCLS3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 
3 al Municipiului Bucureşti a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică 
întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
HCLS3 nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 
Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractelor/ 
acordurilor-cadru de achiziţie publică întemeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice, aprobată prin HCLS3 nr. 530/15.11.2018.

Având în vedere:
Referatul de oportunitate nr. 336489/24.04.2020 al Serviciului Politici, Programe şi 
Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea;
Nota nr. 376682/03.06.2020 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea, privind valoarea estimată a contractului de servicii de administrare, 
mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă pentru echipamentele montate prin 
proiectul „«Extinderea proiectului Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
Sectorul 3»”;
Modelul de contract întocmit de către compartimentul de specialitate care va gestiona 
contractul, care este avizat pe fiecare pagină de către conducătorul compartimentului, 
Direcţia Economică şi Direcţia Juridică din cadrul Primăriei Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti;
Nota justificativă nr. 378602/04.06.2020 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 
Relaţiilor cu Comunitatea privind aprobarea demarării procedurii de achiziţie în baza art. 
31 din Legea 98/2016, având ca obiect servicii de administrare, mentenanţă preventivă şi 
mentenanţă corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „«Extinderea 
proiectului Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”;
Anunţul de intenţie nr. 1547/05.06.2020 al S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L., 
înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti - compartimentul Cabinet Primar - cu 
nr. 380108/05.06.2020;
Referatul nr. 386481/12.06.2020 al Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea 
Relaţiilor cu Comunitatea, privind aprobarea demarării procedurii de atribuire a 
contractului, în baza art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările
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şi completările ulterioare, către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L., referat aprobat de 
către Primarul Sectorului 3;

- Referatul de angajare nr. 386503/12.06.2020 al Serviciului Politici, Programe şi 
Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea privind propunerea de angajare a valorii estimate 
totalea contractului de servicii, aprobat de către Primarul Sectorului 3;

- Existenţa în Strategia Anuală de Achiziţii Publice - înregistrată cu nr. 
379260/05.06.2020, a contractului şi a modalităţii de atribuire (poz. 42 din Anexă);

- Invitaţia de participare nr. 390380/16.06.2020;
-  Dispoziţia nr. 2665/16.06.2020 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti de 

numire a comisiei de analiză;
-  Oferta nr, 1703/18.06.2020 depusă de către S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. şi 

înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 394958/18.06.2020;
-  Procesul verbal nr. 396253/19.06.2020 al şedinţei de deschidere a ofertei depuse de S.C. 

Internet şi Tehnologie S3 S.R.L., cu Anexa 1 - evaluarea documentelor de calificare, 
Anexa 2 - evaluarea ofertei tehnice şi Anexa 3 - evaluarea ofertei financiare.

- EVALUAREA DOCUMENTELOR DE CALIFICARE SI A PROPUNERII 
TEHNICE

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

- S.C. Internet şi Tehnologie S3 S.R.L. a îndeplinit cerinţele tehnice din Caietul de sarcini 
prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate, acestea reprezentând 
Anexa n r.l, respectiv Anexa nr. 2, parte integrantă a procesului verbal nr. nr. 
396253/19.06.2020.

* EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiară a fost evaluată de comisia de analiză pentru a verifica corelarea 
acesteia cu elementele propunerii tehnice şi instrucţiunile de ofertare.

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin 3 lit. d), e) si f) din Anexa la HCLS3 
nr. 530/ 15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiză a evaluat prin prisma 
atribuţiilor privind „corespondenţa tehnică şi financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale 
instrucţiunilor de ofertare, precum şi a oricăror acte ce însoţesc oferta”, „negocierea 
tarifelor/preţurilor unitare comunicate în oferta financiară a întreprinderii publice prin comparaţie 
cu preţurile istorice, consultarea pieţei sau preţurile proiectantului, după caz”, şi „având în 
vedere ca preţul final să nu depăşească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin 
hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor”, 
luând în calcul datele şi informaţiile cu caracter orientativ cuprinse în Nota estimativă nr.
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376682/03.06.2020 privind valoarea estimata a contractului prestări servicii şi ţinând cont de 
Referatul de angajare nr. 386503/12.06.2020, emis de către Serviciul Politici, Programe şi 
Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a 
contractului.

Ofertantul S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. formulează propunerea sa 
financiara în 1 (una) variantă:

Elementele principale ale propunerii financiare:
-  Formularul de oferta
-  Anexa la propunerea financiară

Oferta ITS3 se prezintă astfel:

DENUM IRE
SERVICIU

U.M. CANT.

PREŢ
UNITAR

FARA
TVA/

CAMERA/
LUNA

TVA/
BUC

PREŢ
UNITAR
CU TVA

PREŢ 
TOTAL 

FARA TVA/ 
LUNA

TVA
VALOARE 

TOTALA CU 
TVA

NR
LUNI

PREŢ
TOTAL
FARA
TVA/

CONTRACT

TVA

VALOARE
TOTALA
CU TVA/ 

CONTRACT

imere
.naxîme
conform

caiet de
sarcini

buc 500 80,64 lei
15,32

lei
95,96

lei
40.320,00

lei
7.660,80

Ier
47.980,80 lei 6

241.920,00
lei

45,964,80
lei

287,884,80
lei

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit căinţele din Caietul de Sarcini prin 
propunerea financiară prezentată, oferta se încadrează în valoarea de 285.655,46 lei/6 luni 
exclusiv TVA, din care TVA în valoare de 54.274,54 lei, prevăzută în Nota estimativă nr. 
376682/03.06.2020 şi ţinând cont de Referatul de angajare nr. 386503/12.06.2020, emis de către 
Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, privind propunerea de 
angajare a valorii estimate totale a contractului şi aprobat de Primarul Sectorului 3.

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziţia nr. 2665/16.06.2020 a Primarului Sectorului 3 al Municipiului 
Bucureşti, formulează următoarele:

1. Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect servicii de administrare, 
mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă pentru echipamentele montate prin 
proiectul „«Extinderea proiectului Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
Sectorul 3»” a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini 
cu anexele aferente şi HCLS3 nr. 530/2018 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, 
atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât şi sub aspectul documentelor ce fac conţinutul 
dosarelor achiziţiei şi au stat la baza iniţierii procedurii respective.
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în acest sens, în temeiul art.9 alin.(3) lita ) din actul normativ mai sus indicat, Comisia de 
analiză a verificat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice.

Faţă de cele mai sus menţionate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condiţiile 
prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

2. Comisia de analiză a verificat condiţiile de eligibilitate şi a analizat documentaţia şi 
declaraţiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că 
documentele sunt conforme cu cerinţele de calificare (obligatorii) din Documentaţia de 
atribuire. Comisia declară oferta depusă de S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 
S.R.L. ca fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplineşte cerinţele de 
calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a 
contractului.

3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică şi propunerea financiară în sensul 
corespondenţei cu prevederile caietului de sarcini, instrucţiunile de ofertare, precum şi 
încadrarea preţului total ofertat, după cum urmează:

-  valoarea estimată prevăzută în Nota estimativă nr. 376682/03.06.2020;
- Referatul de angajare nr. 386503/12.06.2020, emis de către Serviciul Politici, 

Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, privind propunerea de angajare a 
valorii estimate totale a contractului şi aprobat de Primarul Sectorului 3;

-  Strategia Anuală de Achiziţii Publice înregistrată cu nr. 379260/05.06.2020, a 
contractului şi a modalităţii de atribuire (poz. 42 din Anexă);

4. Comisia de analiză declară oferta S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L., ca 
fiind conform ă  cu cerinţele înscrise în caietul de sarcini şi instrucţiunile de ofertare.

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

Faţă de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

Având la bază prevederile HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a 
întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti
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la încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 
de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti şi în conformitate cu principiul 
economicităţii, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi presupune 
minimizarea costului resurselor alocate, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor 
rezultate,

Preşedintele Comisiei de analiză declară închisă şedinţa.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal de negociere, în două exemplare 
originale, fiecare a câte 6 (şase) file, care cuprinde preţul în valoare totală de 241.920,00 lei 
exclusiv TVA, din care TVA în valoare de 45.964,80 lei, rezultând o valoare totală de 
287.884,80 lei inclusiv TVA.

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

Comisia de analiză:

Preşedinte - Pompiliu loan Wan Buzduj

Membru, secretar - Boţea Mihai 

Membru Gălăţanu Robert 

Membru - Ilie Constanţa 

Membru - Şerban Cristina

S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.
împuternicit - Grosu Cristinela .........
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NOTA JUSTIFICATIVA NR. 397601/ 22.06.2020 
privind încadrarea în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 a procedurii de 
negociere şi atribuire a contractului având ca obiect servicii de administrare, 

mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă pentru echipamentele montate prin 
proiectul „«Extinderea proiectului Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în

Sectorul 3»”

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, „prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie 
publ ică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept 
privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

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

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

c) nu există participare privată directă Ia 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.”

Având în vedere procesul verbal de final al comisiei de analiză nr. 397590/22.06.2020 
pentru atribuirea către S.C. INTEKNT ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a contractului de servicii 
având ca obiect servicii de administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă 
pentru echipamentele montate prin proiectul „«Extinderea proiectului Creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”, se constată următoarele:

■ în temeiul împuternicirii acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
prin Hotărârea nr. 319/19.07.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus înfiinţarea 
societăţii INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 355/25.09.2017 
privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca scop 
principal prestarea de servicii în Tehnologia Informaţiilor. Consiliul Local al 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a aprobat asocierea dintre Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti, prin consiliul Local Sector 3 al Municipiului Bucureşti, şi

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopulftideplinirii alribu|iilor 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, semnală şi datată transm isă pe adresa Primăriei Sector 3.
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Societatea SD3 - Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea înfiinţării Societăţii 
INTERNET ŞI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în acelaşi timp, prin HCLS nr. 
355/25.09.2017, a fost aprobat şi capitalul social al S.C. INTERNET ŞI 
TEHNOLOGIE S3 S.R.L., Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti având o cotă de 
participare de 99%, astfel Sectorul 3 având calitatea de acţionar majoritar.

Având în vedere cel expuse, se face dovada îndeplinirii condiţiei stipulate la art. 31, 
lit. c) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.

■ în ceea ce piveşte condiţia prevăzută la art. 31, lit. a) din Legea 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Sectorul 3 al 
Municipiului Bucureşti are o cotă de participare la capitalul social al S.C. Internet şi 
Tehnologie S3 S.R.L. de 99% şi, implicit, face parte din Adunarea Generală a 
Asociaţiilor. Potrivit art. 12 din actul constitutiv al societăţii Internet şi Tehnologie S3 
S.R.L. Adunarea Generală a Asociaţiilor reprezintă „organul de conducere al societăţii 
şi ia decizii atât în privinţa activităţilor societăţii, cât şi referitor la politicile sale 
economice şi comerciale” şi are următoarele atribuţii principale:
-  hotărăşte modificare Actului Constitutiv;
-  hotărăşte schimbarea obiectului de activitate al Societăţii;
-  hotărăşte majorarea sau diminuarea capitalului social;
-  hotărăşte asupra însuşirii rezultatelor anuale;
-  hotărăşte asupra fuzionării, divizării sau dizolvării Societăţii;
-  numeşte, revoacă şi descarcă de gestiune Administratorii şi acordă putere de 

reprezentare oricărui reprezentant;
-  examinează, aprobă şi modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după 

analizarea raportului Consiliului de Administraţie;
-  aprobă programul de activitate (planul de afaceri) şi bugetul Societăţii (inclusiv 

investiţiile şi finanţările), modifică planul de activitate şi bugetul şi stabileşte 
politica de preţuri (renumeraţia pentru activităţile Societăţii);

-  numeşte cenzorii Societăţii, le stabileşte renumeraţia, îi descarcă de gestiune şi îi 
revoacă;

-  ia hotărâri cu privire la crearea şi desfiinţarea filialelor, reprezentanţelor, agenţiilor, 
punctelor de lucru şi a altor asemenea sedii secundare, dacă aceste hotărâri nu au 
fost stabilite prin bugetul Societăţii;

-  hotărăşte crearea de societăţi mixte cu terţe persoane fizice sau juridice, dacă astfel 
de hotărâri nu au fost stabilite prin bugetul Societăţii;
ia hotărâri în ceea ce priveşte împrumuturile bancare şi acordarea de garanţii;

-  hotărăşte asupra investiţiilor majore ale societăţii, care depăşesc 100.000 euro 
inclusiv TVA pentru fiecare investiţie sau pentru toate investiţiile în cursul unui an, 
dacă astfel de investiţii nu au fost prevăzute în prealabil în buget;
hotărască asupra încheierii de acte juridice care depăşesc 100.000 euro inclusiv 
TVA;

-  hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a administratorilor şi/sau a cenzorilor 
pentru pagube pricinuite societăţii;

-  hotărăşte în orice altă problemă de importanţă privind activitatea Societăţii.

2



PRIMĂRIA^J
SECTORULUI <

B U C U R E Ş T I ^ J

D IR E C Ţ IA  D E Z V O L T A R E  D U R A B IL Ă  Ş l S U S T E N A B IL IT A T E  U R B A N Ă  

S E R V IC IU L  P O L IT IC I,  P R O G R A M A R E  Ş l G E S T IO N A R E A  

R E L A Ţ IIL O R  C U  C O M U N IT A T E A

■ Din art. 3 al HCLS3 nr. 106/29.04.2020 privind aprobarea bilenţului 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 INTERNET ŞI 
TEHNOLOGIE S3 S.R.L., reiese faptul că, pentru anul 2020, mai mult din 80% din 
activităţile societăţii sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor încredinţate de 
Sectorul 3. De asemenea, conform programului de activitate pe anul 2019, mai mult de 
80% din activităţile societăţii au fost efectuate pentru ducerea la îndeplinire a 
sarcinilor încredinţate de către Sectorul 3. Astfel, condiţia prevăzută la art. 31, lit. b) 
din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, este îndeplinită.

Date fiind cele prezentate, procedura de negociere şi atribuire a contractului având ca 
obiect având ca obiect servicii de administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă 
corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „«Extinderea proiectului Creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”, se încadrează în prevederile art. 31 din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3 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, Serviciul Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor 
cu Comunitatea a emis prezenta notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale 
precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, pe care o supune aprobării Primarului Sectorului 3 
al Municipiului Bucureşti.
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CONTRACT DE SERVICII
nr....................d a ta ............................

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

publică.

Având în vedere prevederile normative menţionate in continuare:
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice;
- Instrucţiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de interpretare a aplicării 
prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, emisă de Preşedintele Agenţiei 
Naţionale pentru Achiziţii Publice;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de 
atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie 
publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- alte acte legislative aflate în vigoare la aceasta data.

Ţinând cont de:
- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziţii publice a Sectorului 3 al Municipiului
Bucureşti a procedurii de achiziţie având ca obiect............................................ ;

s-a încheiat prezentul Contract de servicii între:

Părţile contractante:
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dudeşti
nr.191, sector 3, cod fiscal RO4420465,având cont nr..................... , deschis la Trezoreria Sector 3,
reprezentată prin Primar Robert-Sorin Negoiţă, în calitate de achizitor, pe de o parte, şi

B........................................................................ . cu sediul î n ........................... , înregistrată la registrul
Comerţului de pe lângă tribunalul .......................  cu nr...............................,cod unic de
înregi stare.......................având cont nr......................... , deschis l a .................................. reprezentată
prin................................. având funcţia de..............................., în calitate de prestator, pe de altă
parte.
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2. Definiţii
2.1. în prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract de achiziţie publică- contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe 
autorităţi contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul 
contract şi toate Anexele sale.

b. Contract de achiziţie publică de servicii -  contractul care are ca obiect prestarea de servicii;
c. achizitor -  beneficiarul contractului de prestări servicii, aşa cum acestea sunt specificate în 
anexe. Achizitor are acelaşi înţeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înţelesul 
achiziţiilor publice;
d. prestator- persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, 
responsabilă cu realizare obiectului contractului;
e. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
f. servicii- servicii ce fac obiectul prezentului contract;
g. reprezentanţii achizitorului -  persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru 
asigurarea verificării execuţiei corecte a punerii în funcţiune a produselor livrate sau pentru a 
îndeplini anumite indatoriri legate de contract;
h. reprezentantul prestatorului -  persoana desemnata de prestator sa primească instrucţiuni în 
numele acestuia, aprobate de Achizitor;
i. document scris - orice document întocmit de achizitor sau prestator, datat, semnat si confirmat 
de primire, care are legătură cu orice problema intervenita în derularea contractului;
j. forţa majoră - forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 
inevitabil, care împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părţilor, care nu poate fi creat, 
controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a 
persoanelor pentru care aceasta este ţinută a răspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părţile 
nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au 
putut fi evitate sau depăşite de către Părţi, potrivit prezentului contract şi sunt constatate de o 
autoritate competentă; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, cutremure, 
incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, 
embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
k. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se 
specifică în mod diferit.
3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele 
contractului.
3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract, în



următoarea ordine de prioritate :
- Prevederile legii romane ;
- Prezentul contract, impreuna cu anexele sale;

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile..........................................................................................
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de 
Părţi prin prezentul Contract.

5. Preţul contractului
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de

....... d in ............
5.2. Valoarea finală a contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibile prestatorului de 
către achizitor va fi valoarea totală a serviciilor recepţionate conform clauzelor contractuale.
5.3. Sursa de finanţare va fi: Bugetul local şi alte surse legal constituite.

6. Durata contractului
6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de către ambele părţi şi până la data de 
31.12.2020.

7. Executarea contractului
7.1. (1) Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie si emiterea 
Notei de comandă.
(2) Garanţia se constituie în 5 zile de la semnarea contractului.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului sunt:

i. Caietul de sarcini;
ii. Oferta tehnică;

iii. Oferta financiară;
iv. garanţia de bună execuţie (document ce va fi constituit de către furnizor după semnarea 

contractului de către ambele părţi);
v. Proces-verbal de analiză;

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

................................. lei inclusiv TVA, din care TVA lei, reprezentând,
exclusiv TVA, conform Procesului-verbal de analiză n r........./ .......... aprobiaprobat prin H.C.L.S 3 nr.

lei

documente.
8.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de 
Părţi prin prezentul Contract.
8.3. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.
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9. Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1(1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile aferente contractului la standardele şi/ sau 
performanţele prezentate în propunerea tehnică şi Caietul de sarcini cu atenţia şi promptitudinea 
cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, în limitele prevăzute de acesta şi în 
acord cu legislaţia incidenţă.
(2) Prestatorul se obligă să menţină preţul serviciilor pe toată perioada de derulare a contractului.
(3) Prestatorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.
(4) Pe toata durata contractului, prestatorul îşi asumă obligaţia de a îndeplini condiţiile prevăzute de 
art.31 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
9.2. Prestatorul se obligă să deţină atât personal de specialitate, cât şi personal necesar pentru 
îndeplinirea obiectului contractului.
9.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru realizarea obiectului contractului, în conformitate 
cu graficul de îndeplinire a cerinţelor contractului. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa 
tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 
toată durata contractului.
9.4. Prestatorul se obligă să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem 
propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici specializaţi/ 
certificaţi/ autorizaţi pe fiecare arie de competenţă pe care sunt implicaţi.
9.5. Prestatorul se obligă să presteze serviciile conform cerinţelor din Caietul de Sarcini.
9.6. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

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

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

9.7. Prestatorul se obligă ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea unei notificări a 
achizitorului referitor la orice problemă aferentă serviciilor efectuate de către prestator, să 
remedieze problema notificată şi să comunice acest lucru achizitorului printr-un document scris.
9.8 (1) Prestatorul are obligaţia de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul şi 
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, 
rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru adoptate în 
implementarea proiectului.
(2) Prestatorul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi 
normele de protecţie a muncii şi evitarea accidentelor.
9.9. Prestatorul se obligă să respecte perioada de garanţie ofertată. în  perioada de garanţie a 
serviciilor prestate prestatorul trebuie să asigure remedierea oricărei defecţiuni în maxim 24 ore 
lucrătoare, de Ia transmiterea solicitării scrise, prin e-mail sau fax. în acest scop, părţile vor 
desemna persoane de contact/ responsabile de contract: nume, prenume, e-mail şi telefon.

10. Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul prevăzut la art.5.1. din prezentul 
contract, către..................................................... în contul deschis la Trezoreria.......................



10.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile în maxim 5 zile lucrătoare de la data 
înregistrării documentaţiei (procese verbale de constatare/remediere/intevenţie).
10.3. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia prestatorului întreaga documentaţie 
necesară pentru ducerea la îndeplinire a contractului.
(2) Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor informaţii 
transmise prestatorului.
10.4. Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu 
notificarea prealabilă a prestatorului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, 
după caz.
10.5. Achizitorul are dreptul să sancţioneze prestatorul, pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
contractual asumate manifestate prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, 
parametrilor tehnici stabiliţi prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în 
vigoare.
10.6. (1) Achizitorul va recepţiona serviciile aferente prezentului contract, prin semnarea de către 
reprezentanţii achizitorului a unui proces verbal de recepţie.
(2) Achizitorul are dreptul de a urmări, controla şi supraveghea modul de respectare şi îndeplinire a 
obligaţiilor contractuale, calitatea şi eficienţa activităţilor pe tot parcursul desfăşurării contractului, 
întocmind note de constatare pe care le transmite prestatorului.
10.7. Achizitorul se obligă să asigure colaborarea personalului propriu cu personalul prestatorului 
pe întreaga durată a prezentului contract în vederea derulării în cele mai bune condiţii a serviciilor 
care fac obiectul contractului.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul un reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile 
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda 
legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind 
dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale îndomeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu 
completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până 
la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul un plăteşte contravaloarea facturilor în 
termenul stabilit, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la 
valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu ari. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru 
combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 
contracte încheiate între profesionişti şi întrea ceştia şi autorităţi contractante. Dobânda legală 
penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca 
această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
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12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1. Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5%
din valoarea contractului de servicii fără TVA, în valoare d e ...........................lei, în termen de 5 zile
de la semnarea prezentului contract de ambele părţi. Garanţia de bună execuţie se va constitui prin 
reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în condiţiile legii.
Prestatorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la unitatea 
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială 
care se depune de către prestator în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 
0,5% din preţul contractului de achiziţie publică fără TVA.
Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să 

alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite prestatorului 
până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică 
şi va înştiinţa prestatorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.
12.2. In cazul în care prestatorul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la 
punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinirea oricărei 
formalităţi de către Achizitor.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care prestatorul nu îşi 
îndeplineşte sau îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a 
notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.4. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor 
legale în vigoare.

13. Modalităţi de plată
13.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul contractului către prestator în termen de maxim 30 de 
zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcţia Economică din cadrul Sectorului 
3, în baza procesului verbal de recepţie acceptat de ambele părţi.
13.2. Plăţile se vor efectua în acord cu prevederile legale din domeniul instituţiilor publice şi în 
acord cu graficul de plăţi.
13.3 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează 
obligaţiile, prestatorul va relua prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu 
de 2 zile de la onorarea obligaţiilor de către achizitor.
13.4. Plata facturilor fiscale se va face în termenul prevăzut la art. 13.1, după verificarea şi 
acceptarea proceselor verbale de recepţie a serviciilor de către achizitor. Dacă verificarea se 
prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea 
serviciilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

14. începere, recepţie, inspecţii, teste şi verificări
14.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor potrivit art. 7.1 din prezentul 
Contract.
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14.2. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta/testa/verifica serviciile prestate, 
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract şi ale caietului de 
sarcini.
14.3. Dacă vreunul din serviciile inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

i. de a remedia serviciile refuzate, sau
ii. de a face toate modificările necesare pentru ca serviciile să corespundă specificaţiilor.

14.4. Prevederile clauzelor 14.1-14.2 nu îl vor absolvi pe prestator de obligaţia asumării garanţiilor 
sau a altor obligaţii prevăzute în contract.

15. întârzieri în îndeplinirea contractului
15.1. Prestatorul are obligaţia de a îndeplini prevederile contractului de prestări servicii în perioada 
stipulată în contract.
15.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenele prevăzute în 
contract, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/ perioadelor de 
prestare asumate se face cu acordul părţilor.
15.3. în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de remediere, 
orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi 
prestatorului.

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

17. încetarea contractului
17.1. Prezentul Contract încetează hi următoarele situaţii:

i. la expirarea duratei stabilite prin Contract;
ii. prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului 

contract şi legislaţiei aplicabile;
iii. prin acordul scris al părţilor;
iv. în situaţia în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 30 de zile;
v . prin reziliere unilaterală de către Achizitor în condiţiile stipulate în prezentul Contract.

17.2. 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.
17.3. în  situaţia rezilierii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către prestator 
a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea 
obligaţiilor contractual neexecutate.
17.4. în situaţia în care executarea parţială a obligaţiilor contractuale face imposibilă realizarea 
obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepţionată o parte din contract 
conform dispoziţiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune -  interese în cuantum egal cu 
întreaga valoare a obligaţiilor contractual stabilite prin contract.
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17.5. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu 
notificările scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la 
neîndeplinirea respective, precum şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind 
neîndeplinirea obligaţiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 
zile de la data primirii notificării.
17.6. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
părţile contractante.
17.7. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului 
contract.
17.8. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la 
apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la 
modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât în deplinirea contractului respectiv ar fi 
contrară interesului public. Achizitorul va notifica prestatorul cu cel puţin 5 zile înainte de 
momentul denunţării unilaterale. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a 
contractului.

18. Rezilierea contractului
18.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul 
părţii lezate de a cere rezilierea contractului de prestări servicii si de a pretinde plata de daune- 
interese.
18.2. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 
zile înainte de data la care rezilirea unilaterală va produce efecte, iar prestatorul se obligă să 
plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoarea contractului precum 
şi penalităţile datorate in baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

i. Prestatorul nu prestează servicii de calitate şi în conformitate cu caietul de sarcini şi cu 
prescripţiile şi standardele în vigoare şi nu remediază defecţiunile apărute în termen de 
maxim 15 zile, deşi a fost notificat în acest sens de Achizitor; 

ii. în cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanşat procedura dizolvării sau cea a 
reorganizării judiciare sau a falimentului;

iii. Prestatorul subcontractează serviciile ce fac obiectul contractului;
18.3. Rezilierea Contractului pentru motivele menţionate la articolele de mai sus, va interveni în 
urma unei notificări de reziliere, transmise de Partea care invocă rezilierea părţii în culpă, conform 
termenelor menţionate anterior.

19. Ajustarea preţului contractului
19.1. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

20. Conflictul de interese
20.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situaţie de 
conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului, în mod 
obiectiv şi imparţial.

Avizat
DirecţiaStrategii şi Programe de Dezvoltare Durabili 
Serviciu! Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu 
Comunitatea 
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Avizat,
Direcţia Economi]/ 
Director Evecu 
Octavian Gb

Avizat,
Direcţia Juridici, 
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Şef Serviciu (1/ 
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20.2 (1) Furnizorul garantează că va înlocui, imediat şi fără nici un fel de compensaţie din partea 
achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situaţie de conflict de 
interese şi va notifica în termen de 5 zile despre această situaţie, în scris, achizitorului.
(2) în situaţia în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul se află în situaţie de conflict de 
interese sau într-o situaţie care, deşi nu este considerată conflict de interese, are ca efect 
compromiterea executării contractului şi nu notifică achizitorul conform art. 18.2. alin. (1) asupra 
situaţiei apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligaţia notificării 
formale a furnizorului.

21. Amendamente
21.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni, de 
comun acord, modificarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiţionale.
21.2. Fără a a duce atingere prevederilor art.20.1, în măsura în care modificări ale legislaţiei 
achiziţiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către 
achizitor, prin act adiţional semnat de către părţile contractante.
21.3. Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în 
principal privind taxa pe valoarea adaugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte 
adiţionale care să alinieze obligaţiile ofertate la prevederile legale.

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

23. Soluţionarea litigiilor
23.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.
23.2. Dacă, după 15 de zile de Ia începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să resolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze în primă instanţă judecătorească competentă potrivit normelor de procedură în vigoare.

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

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

26. Limba care guvernează contractul
26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări
27.1(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii.
27.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în 
scris a primirii comunicării.
27.3. în accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 
este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului 
Contract.
27.4. în cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare 
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de 
oficiul poştal primitor pe această confirmare.
27.5. Daca notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucratoare după cea în 
care a fost expediată.
27.6. Notificările verbale nu se iau înconsiderare de nici una dintre Părţi, dacă nu sunt confirmate, 
prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

28. Legea aplicabilă contractului
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
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29. Părţile desemnează următorii reprezentanţi pentru urmărirea derulării contractului:
-din partea prestatorului:...........................................................................................
-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti...........................

Părţile au înţeles să încheie a z i ...........................prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,

Avizat
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PRIMARIA^I
SECTORULUI <

B U C U R E Ş T l ^ J

D IR EC Ţ IA  DEZVO LTARE D U R A B IL Ă  ŞJ SU ST EN A B IL IT A T E  U R B AN Ă  

SER V IC IU L  PO L IT IC I, P R O C R A M E  Şl G EST IO N A R E A  

RELA Ţ IILO R  C U  C O M U N IT A T E A

Ref. la: proiectul de hotărâre privind atribuirea către S.C. INTERNET ŞI TEHNOLOGIE $3 
S.R.L. a contractului având ca obiect servicii de administrare, mentenanţă preventivă şi 
mentenanţă corectivă pentru echipamentele montate prin proiectul „Extinderea proiectului 
«Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Sectorul 3»”

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 397827/22.06.2020 al 
Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea, nota justificativă nr. 
397601/22.06.2020 a Serviciului Politici, Programe şi Gestionarea Relaţiilor cu Comunitatea 
şi proiectul de HCLS3 privind încheierea contractului având ca obiect servicii de 
administrare, mentenanţă preventivă şi mentenanţă corectivă pentru echipamentele montate 
prin proiectul „Extinderea proiectului «Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
Sectorul 3»”

întocmit, 
Mihai Boţea

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