
MUNICIPIUL BUCUREŞTI PROIECT
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Punct suplimentar

pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 
din 31.10.2019

HOTĂRÂRE
privind atribuirea către societatea OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL 

a contractului având ca obiect
” Am enajare teren de ten is cu p la se  de pro tecţie pen tru  unităţile de învăţăm ânt aflate in

adm inistrarea Consiliului L ocal Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al M unicipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru  alegerea autorităţilor adm inistraţiei 

publice locale, pen tru  m odificarea Legii adm inistraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum  ş i pentru  m odificarea ş i com pletarea  

L egii nr. 393/2004privind  Sta tu tu l aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 31.10.2019

Având în  vedere:
- Referatul de aprobare nr. 684748/CP/28.10.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.683652/25.10.2019 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii;

Procesul verbal nr, 682702/24.10.2019 al Comisiei de analiză;
N ota nr. 511412/12.08.2019 privind cuprinderea în  Strategia anuală de achiziţii publice 
a Sectorului 3 a procedurii de achiziţie având ca o b ie c t”Am enajare teren de tenis cu 
plase de protecţie pentru  unităţile de învăţăm ânt aflate în adm inistrarea C onsiliului 
Local Sector 3”;

- Anunţul de intenţie nr. 1073/03.10.2019 al societăţii Ordine şi Protecţie S3 SRL, 
înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti sub nr.653636/CP/03.10.2019;

- Adresa nr. 683826/25.10.2019 a Direcţiei Investiţii şi Achiziţii;
A

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

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

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

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

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



- Art. 12 pct. 12.1 lit. m) şi art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societăţii 
societăţii Ordine şi Protecţie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 98/29.03.2017, cu 
modificările şi completările ulterioare;

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

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

Codul Administrativ,
HOTĂRĂŞTE:

A rt.l .  Se aprobă preţurile şi tarifele rezultate în urm a Procesului verbal de analiză şi 
atribuire, întocm it de Comisia de analiză a ofertei finale depuse de către societatea OPS 3 - 
Ordine şi Protecţie S3 SRL, prevăzut în A nexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota justificativă privind încadrarea în  prevederile legale precizate Ia art. 
31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, atribuirea către societatea OPS3 - 
Ordine şi Protecţie S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a 
Contractului având ca obiect "Am enajare teren de tenis cu p la se  de protecţie pen tru  unită ţile de 
învăţăm ânt aflate în adm inistrarea C onsiliului Local Sector 3” , în  valoare totală de 602.529.80 
lei inclusiv TVA şi încheierea Contractului prevăzut în A nexa nr. 3 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii OPS3 - 
Ordine şi Protecţie S3 SRL, să încheie acte jurid ice în  num ele 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 "Am enajare teren de tenis cu p la se  
de pro tecţie  pen tru  unităţile de învăţăm ânt aflate în adm inistrarea C onsiliului L ocal Sector 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 să semneze Contrâct a)l, iar D irecţia 
Investiţii şi Achiziţii să gestioneze derularea, monitorizarea şi implementarea ci mtractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Investiţii şi Achiziţii şi ocietatea OPS3- 
Ordine şi Protecţie S3 SRL, va lua m ăsurile de ducere la îndeplinire a prezente
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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind atribuirea 

societatea OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL a contractului având ca obiect 
"Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de învăţământ aflate în

administrarea Consiliului Local Sector 3"

Printre multiplele investiţii de care are nevoie Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, o 
prioritate o constituie şi amenajarea terenurilor de sport.

Astfel, Primăria Sectorului 3 intenţionează să realizeze, prin achiziţia unor plase de 
protecţie, amenajarea a 11 terenuri de sport necesare pentru desfăşurarea activităţii 
sportive şi protecţia imobilelor din împrejurimi.

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 şi prevederile HCLS3 nr 530/15.11.2018 referitoare la 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, 
societatea OPS3 - Ordine şi Protecţie S3 SRL a înaintat anunţul de intenţie nr. 
1073/03.10.2019 înregistrat la Primăria Sectorului 3, cu nr.653636/CP/03.10.2019, prin care 
îsi exprima intenţia privind furnizarea şi montarea plaselor de protecţie pentru obiectivul 
"Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in 
administrarea Consiliului Local Sector 3” .

în urma analizei şi evaluării ofertei depuse de către societatea Ordine şi Protecţie S3 
SRL, societate care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Comisia 
de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoare de 506.327,56 lei fără TVA, 
respectiv 602.529,80 lei cu TVA.

Luând în considerare cele menţionate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 
683652/25.10.2019 al Direcţiei Investiţii şi Achiziţii, precum şi de prevederile art. 12 pct. 
12.1 lit. m) şi art. 13 pct. 13.6 alin. (2) lit.f) din Actul Constitutiv al societăţii OPS3 - Ordine şi 
Protecţie S3 SRL, am iniţiat proiectul de hotarare pe care il supunem 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 ;i datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea către societatea ORDINE SI PROTECŢIE S3
S.R.L. a contractului având ca obiect "Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie 

pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3”

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

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

- 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. 511412/12.08.2019 cuprinderea in Strategia anuala de achiziţii publice 
a Sectorului 3 a procedurii de achiziţie avand ca obiect ” Amenajare teren de tenis 
cu plase de protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea 
Consiliului Local Sector 3”

2. Nota estimativa a Direcţiei Investiţii şi Achiziţii -  Serviciul Investiţii, Lucrări 
Publice privind determinarea valorii estimate nr. 651312/01.10.2019 aprobată de către 
Primarul Sectorului 3;

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fî 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.
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3. Anunţul de intenţie al societăţii ORDINE SI PROIECŢIE S3 S.R L. nr. 
1073/03.10.2019 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Cabinet Primar sub 
nr.653636/03.10.2019;

4. Caietul de sarcini, instrucţiunile de ofertare si modelul de contract, aprobate de către 
Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea ORDINE SI 
PROTECŢIE S3 S.R L. aferente obiectivului ” Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie 
pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3 ” Înregistrate 
sub nr. 654762/03.10.2019;
5. Referatul nr. 655513/04.10.2019 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 ORDINE SI 
PROTECŢIE S3 S.R L. şi angajarea valorii aferente obiectivului " Amenajare teren de tenis 
cu plase de protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea Consiliului Local 
Sector 3
6. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 244/16.04.2019 privind aprobarea Programului 
de activitate pentru anul 2019 al societăţii ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL.;

7. Invitaţia de participare nr. 662303/10.10.2019 transmisă către societatea 
ORDINE SI PROIECŢIE S3 S.RL.
8. Dispoziţia de Primar de numire a comisiei de analiză nr. 4630 din data 
10.10.2019;
9.
10. Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 1159/16.10.2019 depusă de societatea 
ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R L. înregistrată la Primăria Sector 3 -  Cabinet Primar 
cu nr. 669980/16.10.2019.
11. Procesul - Verbal de deschidere a Ofertei nr. 671099/16.10.2019;
12. Procesul -Verbal de analiza nr. 682702/24.10.2019 al Comisiei de analiză;
13. Nota justificativă nr. 683254/ 25.10.2019 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 ş i 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) în  baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează 
contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la 
art. 31 din Legea nr. 98/2016.

(4) După aprobare, Procesul-verbal de analiza, va f i  transmis compartimentului care 
gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare iniţierii proiectului de 
hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.
A rt 11. A tribuirea ş i încheierea contractului



D l  R E C Ţ 1 A  I N V E S T I J H  Ş l  A C H I Z I Ţ I I
S E R V I C I U L  I N V E S T I Ţ I I ,  L U C R Ă R I  P U B L I C E

PRI M Afl IA
S E C T O R U L U I

e u  C U  « E Ş T l ^ J

(l)Atribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul 
Local al Sectorului 3, prin  adoptarea unei hotărâri prin  care aprobă:

a) preţurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fă ră  TVA, rezultate în urma 
Procesului - verbal de 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 ORDINE S I PROTECŢIE S3 SRL. a contractului având ca obiect ” 
Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in 
administrarea Consiliului Local Sector 3 ”, respectiv:
2. aprobarea preţurilor/tarifelor imitare aprobate prin Procesul-verbal de analiza nr. 

682702/24.10.2019 aferent proiectului având ca obiect ”Amenajare teren de tenis cu plase 
de protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea Consiliului Local
Sector 3 ”

Valoarea ofertei (exclusiv TVA) 506.327,56 lei.
Valoare T. VA.: 96.202,24 lei
Valoarea ofertei inclusiv TVA 602.529,80 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 ”Amenajare teren de tenis cu plase de 
protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea Consiliului Local 
Sector 3 ”

SERVICIUL INVESTIŢII,
ŞEF SERVICIU, 

MARIUS POPESCU

SERVICIUL DERULARE ŞI MONITORIZAI
ŞEF SER^ 

OVIDIU TĂRK

CONTRACTE DE LUCRARII/SERVICII 
ţCIU, 

iDEANU

întocmit,
Alina Ioana Dură
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a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect ” Amenajare teren de 
tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea Consiliului Local

Sector 3 ”

întreprinderea publică invitată: SOCIETATEA OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L.

Valoarea estimată din documentele aferente procedurii. ( Referatul nr. 655513/04.10.2019-) : 529.411,76 lei 
fara TVA respectiv 630.000,00 lei cu TVA.

Documentele depuse în cadrul ofertei:

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

încheiat astăzi, 24.10.2019 cu ocazia şedinţei de analiza a ofertei depuse de societatea OPS3 ORDINE SI 
PROTECŢIE S3 S.R.L. înregistrată la Primăria Sector 3 -  Cabinet Primar cu nr.669580 /16.10.2019 
(înregistrată la întreprinderea publică cu nr. 1159/16.10.2019).

Comisia de analiza numită prin Dispoziţia nr. 4630 din data 10.10.2019 compusă din:
Claudiu Mihai -  preşedinte
Mihaela Călin -  secretar
Camelia Gavrilă -  membru
Emilia Carabulea -  membru
Irina Valentina Vasile -  membru

Membrii supleanţi:
Alina Ioana Dura 
Robert Alexandru Galatanu

Preşedintele Comisiei face precizarea că această procedură s-a organizat în baza:
Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
Instrucţiunea nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul de interpretare a 
aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate 
publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti la încheierea contractelor având ca obiect 
execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti;
Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 530/15.11.2018 privind 
aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare.
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Având in vedere:

Anunţul de intenţie al societăţii OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L. nr. 1073/03.10.2019 
inregistrat la Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, Cabinet Primar sub nr.653636/03.10.2019;

Modelul de contract, Caietul de sarcini nr. 654762\03.10.2019 şi instrucţiunile de ofertare aprobate de 
către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea OPS3 ORDINE SI 
PROTECŢIE S3 S.R.L. pentru - Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de 
invatamant aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3;
Nota Direcţiei Investiţii si Achiziţii- Serviciul Investiţii, Lucrări Publice privind determinarea valorii 
estimate nr. 651312/01.10.2019, aprobată de Primarul Sectorului 3;
Referatul nr. 655513/04.10.2019 emis de către Direcţia Investiţii si Achiziţii 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 
OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L., a lucrărilor pentru - " Amenajare teren de tenis cu plase 
de protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3 ”- si 
propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, in suma de 529.411,76 lei fara TVA, 
respectiv 630.000,00 lei cu TVA, aprobat de către Primarul Sectorului 3.

- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 244/16.04.2019 privind aprobarea bilanţului contabil, a 
contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pe anul 2018 si a 
Programului de activitate pentru anul 2018 al societăţii OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L. 
Dispoziţia de numire a comisiei de analiza nr. 4630 din data 10.10.2019, emisa de către Primar;

- Oferta depusă de societatea OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L. înregistrată Ia Primăria Sector 
3 -  Cabinet Primar cu nr. 669580/16.10.2019.

Comisia de analiza s-a întrunit astazi 17.10.2019 la sediul Primăriei Sector 3 in vederea analizării si 
evaluării ofertei depuse de către Societatea OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L

Comisia de analiza a trecut la verificarea şi evaluarea îndeplinirii condiţiilor de participare, depuse de către 
ofertant astfel:
A. CALIFICAREA OFERTANTULUI

Societatea OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L a depus următoarele înscrisuri solicitate prin 
documentaţia de atribuire:

Cerinţa 
minimă de 
calificare

Documentele solicitate

Documente depuse de ofertant 
ca urmare a Invitaţiei de 

participare nr. 
662303/10.10.2019

Observaţii

1. Situaţia 
personala 

a
ofertantul

ui

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

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
(completarea Formularului 1)

Formularul 1 FN/14.10.2019., 
semnata si stampilata, pag. 1 Cerinţă

îndeplinită

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

Formularul 2 FN/14.10.2019, 
semnata si stampilata, pag.2 Cerinţă

îndeplinită

c) Certificate constatatoare privind lipsa 
datoriilor cu privire la plata impozitelor, 

taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat (buget local, buget de stat etc.) în 

termen de valabilitate la momentul prezentării.

- Certificat de atestare fiscala,
emis de ANAF cu nr. 

2121368/09.10.2019, fara 
obligaţii restante la 30.09.2019, 

pag. 5
- Certificat de atestare fiscala 

emis de DGITL Sector 3 cu nr.

Cerinţă
îndeplinită
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1927442/07.10.2019, nu 
figurează cu creanţe bugetare de 
plata scadente către bugetul local 

la data întocmirii, pag. 3

- Certificat de cazier fiscal nr.
cu

menţiunea -  Nu are fapte înscrise 
in cazierul fiscal, pag. 4
- Certificat de cazier Judiciar Nr.

pentru
OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE 
S3 S.R.L, cu menţiunea -  Nu este 
înscris in Cazierul judiciar, pag.
88
- Certificat He cazier Judiciar Nr.

pentru
i
cu menţiunea—Nu este inscris in 
Cazierul judiciar, pag. 89
- Certificat de cazier Judiciar Nr.

> pentru
£ ' _________ I,

cu menţiunea -  Nu este 
inscris in Cazierul judiciar., pag.
90
- Certificat de cazier Judiciar Nr.

pentru
. - - -  r -

f, cu menţiunea -  Nu 
este inscris in Cazierul judiciar., 
pag. 91
- Certificat de cazier Judiciar Nr.

pentru
Y  '  ' i r - f  * ’  t

_ -  •, cu menţiunea -
Nu este inscris in Cazierul 
judiciar, pag. 92
- Certificat de cazier Judiciar Nr.
:  ) pentru

cu menţiunea
-  Nu este inscris in Cazierul 
judiciar, pag. 93
- Certificat de cazier Judiciar Nr.

pentru
i ______

, cu menţiunea -  Nu 
este inscris in Cazierul judiciar., 
pag. 94
- Certificat de cazier Judiciar Nr.

pentru
cu

menţiunea -  Nu este inscris in 
Cazierul judiciar., pag. 95_________
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d) C.U.I.
Oficiul National al Registrului 

Comerţului - Certificat de 
înregistrare seria B nr. 3439304/ 

19.04.2017, pag.7

Cerinţă
îndeplinită

e) Actul constitutiv al societăţii actualizat Act constitutiv al societăţii din 
05.08.2019, pag. 08- 21

Cerinţă
îndeplinită

f) Hotărârea CLS3 de înfiinţare a societăţii

Hotărârea CLS3 nr. 
98/29.03.2017 + Anexa 1 -  Act 
constitutiv al societăţii OPS3 
ORDINE SI PROTECŢIE S3 
S.R.L + Anexa 2 -  Statutul 
societăţii + Proces verbal comisie 
de validare+ Expunere de motive 
nr. 3572/23.03.2017+
Raport de specialitate nr. 23727 / 
21.03.2017+ Dovadă privind 
disponibilitatea şi rezervarea 
fîmei + 2 Rapoarte CLS3 din 
28.03.2017 + Notă de îndreptare 
eroare materială la HCLS3 nr. 98/ 
29.03.2017., pag. 22-62

Cerinţă
îndeplinită

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să 
dovedească o formă de înregistrare în condiţiile 
legii din ţara de rezidenţă, din care sa reiasă că 

operatorul economic este legal constituit, că nu se 
află în niciuna dintre situaţiile de anulare a 

constituirii precum şi faptul că are capacitatea 
profesională de a realiza activităţile care fac 

obiectul contractului.
Se vor prezenta şi informaţii legate de structura 
acţionariatului, reprezentanţii legali, obiectul de 

activitate, reale şi actuale la momentul prezentării 
ofertei.

Notă:
Obiectul contractului trebuie să aibă 

corespondent în codul CAEN din Certificatul 
Constatator emis de ONRC.

Certificat constatator emis de 
Oficiul National al Registrului 
Comerţului nr. 1839082. 
Activitate principală:
-  8010- Activitati de protecţie si 
garda.
Activitati secundare:
-4391- Lucrări de invelitori, 
şarpante la construcţii;
- 4399- Alte lucrări speciale de 
construcţii n.c.a;
- 4333- Lucrări de pardoseli si 
placare a pereţilor;
- 4334- Lucrări de vopsitorie si 
montări de geamuri;
- 4339- Alte lucrări de finisare; 
-4120- Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale si 
nerezidentiale;
-7111- Activitati de arhitectura
- 7112- Activitati de inginerie si 
consultanta tehnicab legate de 
acestea;

Cerinţă
îndeplinită

2.
Capacitate

a
economica

si
financiara

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

curs şi anii anteriori/orice alte documente, din care 
să rezulte că mai mult de 80% din activitatea 

întreprinderii publice este efectuată în vederea 
îndeplinirii sarcinilor care i-au fost încredinţate de 

Sectorul 3

- Hotărârea CLS3 nr. 
190/04.05.2018 privind aprobarea 
bilanţului contabil pe anul 2017 si 
a programului de activitate pe 
anul 2018 + anexe, pag. 63-72 
-Hotărârea CLS3 nr. 
244/16.04.2019 prin care se 
aproba Bilatul contabil si contul 
de profit si pierderi pe anul 2018 
al societatii+ Anexa 1- Bilanţul

Cerinţă
îndeplinită

4



contabil la 31.10.2018+Anexa 2 -  
Contul de profit si pierderi 
+Anexa 3
Raport de activitate pentru anul 

2018 + Anexa nr.4 la HCLS 
nr.244/16.04.2019 Proiect - 
program de activitate pe 2019 al 
societăţii OPS3 ORDINE SI 
PROTECŢIE S3 S.R.L + Anexa 
5- Raportul auditorului.

3.
Capacitate 
a tehnică 

şi/sau 
profesiona 

lă

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

conducere (completarea Formularului 3)

Formularul 3 FN din 14.10.2019. 
Personal angajat - 338, din care 
personal de conducere —1, 
pag. 73

Cerinţă
îndeplinită

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

contractului (completarea Formularului 4)

Formularul 4 FN din 14.10.2019, 
pag. 74-75

Cerinţă
îndeplinită

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

tehnice ce vor fi deţinute, indiferent de 
modalitatea juridica, (completarea Formularului 

5)

Formularul 5, FN din 14.10.2019 
pag. 76-77

Cerinţă
îndeplinită

Modul de 
prezentare 

a
propunerii

tehnice

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

Propunerea tehnica este 
prezentata intr-o maniera 
organizata, in conformitate cu 
cerinţele caietului de sarcini. 
Pg.1-4

Cerinţa
îndeplinita

Modul de 
prezentare 

a
jropunerii
financiare

Propunerea financiară va cuprinde preţul total 
ofertat. Executantul va elabora propunerea 
financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate 
informaţiile cu privire la preţul contractului, 
conform formularului de ofertă şi anexele 
acestuia.
Oferta financiară va fi exprimată în lei cu 
evidenţierea separată a TVA.
Se vor prezenta centralizatoarele pe obiecte şi al 
investiţiei, devizele ofertă şi listele de 
echipamente şi resurse materiale, forţa de muncă, 
utilaje si transport, ce au la bază listele de cantităţi 
'antemăsuratorile) întocmite de către ofertant 
după cum urmează:
• Formularul FI -Centralizatorul 

cheltuielilor pe obiectiv
• Formularul F2 -Centralizatorul financiar 

al categoriilor de lucrări
• Formularul F3 -Lista cuprinzând

Ofertantul a prezentat propunerea 
financiara cu toate informaţiile 
solicitate cu privire la preţul 
contractului şi a cetralizatoarelor 
solicitate, conform documentaţiei 
de atribuire.
Oferta financiară a fost exprimată 
în lei, fara TVA.

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

Cerinţa
îndeplinita.
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cantităţile de lucrări
Ofertantul va lua în calcul toate categoriile de 
lucrări anexate la prezentul caiet de sarcini fiind 
răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va 
conţine toate lucrările necesare realizării 
obiectivului.
In cazul in care pentru realizarea obiectivului 
contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, 
acestea vor face obiectul unei negocieri intre parti, 
ulterior aprobaţii noilor categorii de lucrări de 
către Primarul Sectorului 3, preturile aferente 
acestora fiind aprobate ulterior prin Hotărâre de 
către Consiliul Local Sector 3.
• Formularul C6 -Lista cuprinzând 

consumurile de resurse materiale
• Formularul C7 -Lista cuprinzând 

consumurile cu mâna de lucru
• Formularul C8 -Lista consumurilor de 

ore de funcţionare a utilajelor de construcţii
• Formularul C9 -Lista cuprinzând 

consumurile privind transporturile
• Formularul F4 -Lista privind utilajele şi 

echipamentele tehnologice, dotări, inclusiv fişele 
tehnice.
La recapitulaţia devizului se vor folosi 
coeficienţii stabiliţi de lege precum si 
coeficienţii proprii ai executantului ( cheltuieli 
indirecte).
Propunerea financiară va include toate costurile 
si orice cheltuieli legate de execuţie, 
manipulare, procurare, transport, depozitare, 
testare, punere în funcţiune inclusiv probe 
tehnologice, eventualele remedieri în perioada de 
garanţie şi orice alte cheltuieli până la recepţia 
finală, inclusiv cheltuieli cu contractul de 
salubrizare (pentru transportul, descărcarea şi 
nivelarea deşeurilor si molozului la gropile 
oficiale) şi alte cheltuieli şi taxe considerate 
necesare realizării obiectivului de investiţii, 
conform cerinţelor cuprinse în caietul de sarcini si 
anexe.
Propunerea financiara are caracter ferm şi 
obligatoriu, din punctul de vedere al 
conţinutului pe toată perioada de valabilitate.
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei 
(documente de calificare, propunere tehnică şi 
propunere financiară) în original.
Propunerea tehnică si propunerea financiară vor fi 
prezentate si in format electronic, pe CD, format Word 
şi format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris 
cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare 
pagină de repre2entanţii autorizaţi corespunzător să 
angajeze ofertantul în contract şi vor fi îndosariate, 
astfel incât să nu conţină nici o foaie volantă. Fiecare 
pagină va fî numerotată, semnată şi ştampilată de

A prezentat documente de 
calificare, propunere tehnică şi 
propunere financiară în original. 
Au fost prezentate doar in format 
scris.
Documentele sunt semnate si 
stampilate pe fiecare pagina de 
reprezentantul legal. 
Documentele au fost depuse la 
Sectorul 3 al Municipiului

Cerinţa
îndeplinita.
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persoane autorizate din cadrul societăţii. Va ti 
prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate 
persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va 
conţine şi specimenele de semnătură ale acestora.
Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele 
pagina/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii 
la care se găseăte fiecare document; la finalul opisului 
se va menţiona: Prezentul dosar,.... (se va scrie ce 
componentă a ofertei conţine dosarul -  original), 
conţine “x” pagini (atentie: pagini, nu foi!). Orice 
ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel 
dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de către 
persoanele autorizate sa semneze oferta. Ofertantul 
trebuie sa sigileze originalul corespunzător şi să 
menţioneze “ORIGINAL” . Plicul/pachetul trebuie sa 
cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate 
corespunzător şi anume:
-documentele de calificare, plic/pachet separat marcat 
„DOCUMENTE DE CALIFICARE”;
- propunerea tehnica marcat „PROPUNERE 
TEHNICA”;
-propunere financiara marcat „PROPUNERE 
FINANCIARA”
Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa 
autorităţii contractante şi inscripţia: „OFERTA IN 
SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE 
LUCRĂRI AVANDCA
OBIECT............................................... ”
Plicul va fi depus la sediul autorităţii contractante, la 
Biroul Unic, însoţit de Scrisoarea de înaintare şi 

____________ | împuternicirea reprezentantului ofertantului.___________________________________________ |_______

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

minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucţiuni pentru ofertare, precum si încadrarea preţului total ofertat 
in valoarea estimata pentru realizarea contractului avand ca obiect „Amenajare teren de tenis cu plase de 
protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3.
In urma desfăşurării procesului de evaluare al propunerii tehnice in raport cu cerinţele caietului de sarcini si pe 
baza informaţiilor prezentate in propunerea tehnica, comisia de analiza, a constatat următoarele:

- Societatea OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L a îndeplinit cerinţele tehnice din Caietul de 
sarcini prin propunerea tehnica prezentata, aceasta fiind conforma cu cerinţele înscrise în caietul de sarcini si 
instrucţiuni de ofertare.

Comisia de analiza a trecut la verificarea si evaluarea propunerii financiare depusa de către ofertant, astfel:

C. EVALUAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara a fost evaluata de comisia de analiza pentru a verifica corelarea acesteia cu prevederile 
documentaţiei de atribuire, prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini 
(Instrucţiuni pentru ofertanţi).
Totodată, s-a analizat şi corespondenţa acesteia cu propunerea tehnică a ofertantului.

Bucureşti indosariate, marcate si 
sigilate conform cerinţelor cu 
scrisoarea de înaintare nr. 
1159/16.10.2019 înregistrata la 
Cabinet Primar sub nr. 
669980/16.10.2019.
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OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ pentru
obiectivul

Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea
Consiliului Local Sector 3

Societatea OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L
Valoarea ofertei (exclusiv TVA) 506.327,56 leu
Valoare T. VA.: 96202,24 lei
Valoarea ofertei inclusiv TVA 602.529,80 lei
Durată de realizare: -15 zile pentru aprovizionare si livrare 

- 30 zile pentru montarea si fixarea plaselor

Elementele principale ale ofertei financiare prezentata de către Societatea OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3

Nr.
ctr.

Valoare estimata
Valoare ofertanta de Societatea OPS 3 

ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L

Obiectiv Valoare
(lei

exclusivTVA)
TVA

Valoare 
( lei
inclusiv
TVA)

Valoare
(lei
exclusiv
TVA)

TVA
Valoare 
(Iei inclusiv 
TVA)

1

Amenajare teren de tenis cu plase 
de protecţie Şcoala Gimnaziala nr 
200; 40.336,13 7.663,87 48.000,00

39.007,27 7.411,38
46,418.65

2

Amenajare teren de tenis cu plase 
de protecţie Şcoala Gimnaziala nr 
54; 40.336,13 7.663,87 48.000,00

39.007,27 7.411,38
46,418.65

3

Amenajare teren de tenis cu plase 
de protecţie Şcoala Gimnaziala nr 

55; 40.336,13 7.663,87 48.000,00
39.007,27 7.411,38

46,418.65

4

Amenajare teren de tenis cu plase 
de protecţie Şcoala Gimnaziala nr 

22; 40.336,13 7.663,87 48.000,00
39.007,27 7.411,38

46,418.65

5

Amenajare teren de tenis cu plase 
de protecţie Şcoala Gimnaziala nr 

88; 40.336,13 7.663,87 48.000,00 39.007,27 7.411,38 46,418.65

6

Amenajare teren de tenis cu plase 
de protecţie Şcoala Gimnaziala nr 

86; 40.336,13 7.663,87 48.000,00 39,00737 7.411,38 46,418.65

7

Amenajare teren de tenis cu plase 
de protecţie Şcoala Gimnaziala nr 

89 (Nicolae Labis) 40.336,13 7.663,87 48.000,00 39.007,27 7.411,38 46,418.65

8

Amenajare teren de tenis cu plase 
de protecţie Şcoala Gimnaziala nr 

195; 40.336,13 7.663,87 48.000,00
39.007,27 7.411,38

46,418.65
Total: Invatamant secundar 

inferior ( primar si gimnazial) 
6S.02.04.01-20.02 322.689,04 61.310,96 384.000,00 312.05,16

59.291,05 371349,21

9

Amenajare teren de tenis cu plase 
de protecţie Liceul Alexandru Ion 

Cuza; 126.050,42 23.949,58 150.000,00 116.254,86 22.088,42 138,34338

10
Amenajare teren de tenis cu plase 
de protecţie Liceul Dante Aligheri; 40.336,13 7.663,87 48.000,00

39.00737 7.411,38
46,418.65

11
Amenajare teren de tenis cu plase 

de protecţie Liceul Anghel Saligny; 40.336,13 7.663,87 48.000,00
39.007,27 7.411,38 46,418.65

Total: Invatamant secundar 
superior 6S.02.04.02 - 20.02 206.722,68 39.27732 246.000,00 194369,40 36.911,19 231.18039

Total 529.411,72
100.588,28 | 630.0003)0 506.327,56 96.20234 602.529,80
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Comisia de analiza constată că ofertantul a îndeplinit cerinţele din Caietul de Sarcini prin propunerea 
financiară prezentată, aceasta se încadrează în valoarea estimata potrivit Notei Direcţiei Investiţii şi Achiziţii - 
Serviciul Investiţii, Lucrări Publice privind determinarea valorii estimate înregistrată sub nr.385628/19.04.2019 
şi Referatului Direcţiei Investiţii si Achiziţii nr.420640/23.05.2019 pentru realizarea contractului avand ca obiect 
„Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea Consiliului 
Local Sector 3.

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. 4630 din data 10.10.2019, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Anexa 
Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 
3 al Municipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor -cadru de achiziţie publica în temeiul prevederilor art.31 
din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare, formulează 
următoarele:

1. Procedura de atribuire a contractului „Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de 
invatamant aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3” are ca scop analiza ofertei depusă de 
către operatorul economic în raport de cerinţele solicitate prin Caietul de sarcini cu anexele aferente şi 
s-a realizat conform prevederilor HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de 
către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti a contractelor/acordurilor -cadru de achiziţie publica în 
temeiul prevederilor art.31 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si 
completările ulterioare, atât sub aspectul etapelor de parcurs cât şi sub aspectul documentelor ce fac 
conţinutul dosarului achiziţiei şi au stat la baza iniţierii procedurii respective.

Raportat la atribuţia Comisiei de analiză prevăzută de dispoziţiile art.9 alin.(3) lit.a) din Anexa la 
HCLS 3 nr. 530/2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti a contractelor/acordurilor -cadru de achiziţie publica în temeiul prevederilor art.31 din 
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv 
verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art.3I.alin.fl) din Lezea 98/2016. Comisia a verificat 
documentele depuse de către societatea OPS 3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L (conform 
cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire) şi a constatat ca societatea OPS 3 ORDINE SI 
PROTECŢIE S3 S.R.L, indeplineste condiţiile prevăzute de art.31.alin.(l) din legea 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 constata ca documentele de calificare prezentate de 
către ofertant sunt conforme cu cerinţele de calificare (obligatorii) din Anexa la Caietul de sarcini - 
Instrucţiuni pentru ofertanţi.
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Comisia de analiza declara oferta depusă Societatea OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE 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 ” Amenajare 
teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea Consiliului 
Local Sector 3”.

3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică şi propunerea financiară în sensul corespondentei 
cu prevederile cerinţelor minime prevăzute în Caietul de sarcini si instrucţiuni pentru ofertare, precum 
şi încadrarea preţului total ofertat în valoarea estimata potrivit Notei Direcţiei Investiţii şi Achiziţii - 
Serviciul Investiţii, Lucrări Publice privind determinarea valorii estimate înregistrată sub 
nr.651312/01.10.2019 şi Referatului Direcţiei Investiţii si Achiziţii nr. 655513/04.10.2019, pentru 
realizarea contractului avand ca obiect “Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile 
de invatamant aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3”.
Comisia de analiza declară oferta OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L. ca fiind CONFORMĂ cu 
cerinţele înscrise în caietul de sarcini si instrucţiuni de ofertare.

4. In cadrul procesului de analiza a ofertei, comisia de analiza a declarat ca fiind admisibila oferta depusa 
de Societatea OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L, deoarece aceasta face dovada indeplinirii 
condiţiilor prevăzute de art.31.alin.(l) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările si 
completările ulterioare, si respecta prevederile caietului de sarcini si instrucţiunilor de ofertare, precum 
si încadrarea ofertei financiare in valoarea estimata comunicata prin invitaţia de participare.

Faţă de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZA

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

In conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului local al Sectorului 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul 
de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti la încheierea contractelor având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de 
servicii de către Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti,

Si in conformitate cu principiului economicităţii, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei 
activităţi presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor 
rezultate,

Comisia de analiza propune spre aprobare prezentul proces verbal in vederea incheierii contractului avand ca 
obiect - „Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de invatam ant aflate in
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administrarea Consiliului Local Sector 3” cu Societatea OPS3 ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L cu o 
propunere financiara de 506.327,56 lei fara T V A , respectiv 602.529,80 lei cu TVA.

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

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal de analiza în doua exemplare, originale.

COMISIA DE ANALIZA:

Claudiu Mihai — preşedim 

Mihaela Călin -  secretar 

Camelia Gavrilă -  membru 

Emilia Carabulea -m em bru ,  Kjap£L_

Irina Valentina Vasile -  membru

REPREZENTANT OFERTANT 

Bunescu Alexandru

SC OPS 3 ORDINE SI PROTECŢIE S.R.L7
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NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE LEGALE 
PRECIZATE LA ART. 31 DIN LEGEA NR. 98/2016privind achiziţiile publice, cu 

modificările ş i completările ulterioare a Societăţii ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL.

în  conformitate 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 m e i 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 form elor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau 
dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în 
conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra 
persoanei juridice controlate.
Instrucţiunii nr. 1/2018 a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice privind modul de 

interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
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. 98/29.03.2017 privind înfiinţarea unei societăţi 
cu răspundere limitată avand ca scop principal prestarea serviciilor de paza a obiectivelor, 
bunurilor şi valorilor aflate în administrarea Sectorului 3;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 244/16.04.2019 privind aprobarea Programului de 
activitate pentru anul 2019 al societăţii ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL.;

- Actul constitutiv al Societăţii ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL.;

Luând în considerare:
1.5. Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 685702/24.10.2019 al Comisiei 
de analiza;
1.6. Declaraţia reprezentantului legal Alexandru BUNESCU al Societăţii ORDINE SI 
PROTECŢIE S3 SRL., anexă la prezenta nota justificativă.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot 11 dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile 
prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
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1.7. Prevederile a r t , 10 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului 
Bucureşti a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică în temeiul prevederilor art. 31 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 
aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr 
530/15.11.2018

"Art. 10. Proces ul-verbal de analiza ş i 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 fina le a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menţiona si încadrarea în 
prevederile lesale precizate la art. 31 din Leaea nr. 98/2016.

Din documentele puse la dispoziţie Comisiei de analiză, prin oferta nr. 
1159/16.10.2019, înregistrată cu nr. 669980/16.10.2019, de către Societatea ORDINE 
SI PROTECŢIE S3 SRL., 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. 685702/24.10.2019 
al Comisiei de analiza, respectiv.

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

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

- Conform Art. 2 lit f) şi g) din Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 98/29.03.2017 
privind înfiinţarea unei societăţi cu răspundere limitată avand ca scop principal prestarea 
serviciilor de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor aflate în administrarea Sectorului 3:

” f )  a socia ţi: 1. Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 cu 
sediul în Calea Dudeşti nr.191, sector 3, Bucureşti reprezentat prin Primar domnul 
Robert Sorin Negoiţă
2. SC Administrare Active Sector 3 SRL cu sediul in B-dul Basarabia nr. 256G, Centru 
de Afaceri D Center, indicativ 1.2, sector 3, Bucureşti, înmatriculata la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/14752/2012, avand Cui31012790.

gjcapital socia l:500.000 lei divizat în 100 părţi sociale, fiecare în valoare nominală de 
5.000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

- Sectorul 3 al M unicipiului Bucureşti, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 495.000 lei 
corespunzător unui număr de 99 părţi sociale şi unei cote de participare la capitalul 
social de 99%;

- SC Administrare Active Sector 3 SRL 5.000 lei, corespunzător unei părţi sociale şi 
unei cote de participare la capitalul social de 1%.

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

b) M ai m ult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în 
vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt  încredinţate de către autoritatea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terji 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.



PRIMĂRIA %
SECTORULUI

BUCUR E Ş T f ^ J
D I R E C Ţ I A  I N V E S T I Ţ I I  Ş l  A C H I Z I Ţ I I

S E R V I C I U L  I N V E S T I Ţ I I ,  L U C R Ă R I  P U B L I C E

-W W W .p n m a n e 3 .r 0 -

r b

o*

T E L E F O N  (004. o a i)  318 03 33 - 38 FAX  (0 0 4 o a i)  318 03 0 4  E -M A IL  investit1iachizitn@ iprjrr1arie3.ro
C afea. D u d e ş ti  nr. 191, S e c to r  3, 031084., B u c u r e şti

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

1.8. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 244/16.04.2019 privind aprobarea bilanţului 
contabil, a contului de profit şi pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de 
Administraţie pe anul 2018 şi a programului de activitate pe anul 2019 ale societăţii 0PS3- 
Ordine şi Protecţie S3 SRL;

1.9. Declaraţia reprezentantului legal Alexandru BUNESCU al Societăţii ORDINE SI 
PROTECŢIE 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, ş i care nu exercită o influenţă determinantă asupra 
persoanei juridice controlate.

Asa cum se arata la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului 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 ORDINE SI PROTECŢIE S3 SRL. 
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 şi Achiziţii prin Serviciul Investiţii, 
Lucrări Publice, a constatat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.31, alin (1) din 
Legea nr.98/2016privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

SERVICIUL INVESTIŢII, LUCRĂRI 
ŞEF SERVICIU, 

MARIUS POPESCU

UBLICE

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

CONTRACT DE FURNIZARE 
Nr...................................................

1. în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

Având în vedere prevederile normative menţionate în continuare:
- Instrucţiunea nr. 1/2018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor ait 31 din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, emisă de Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice;
- Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti nr. 530/05.11.2018 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 atribuirea contractelor de achiziţie publica, cu modificările şi completările ulterioare;
- 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;
- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modicările 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 această dată,

Ţinând cont de:
- Nota privind cuprinderea în Strategia anuala de achiziţii publice a Sectorului 3 a  procedurii de 
achiziţie avand ca obiect "Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de 
invatamant aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3 ” aprobată de către Primarul Sectorului
3;

s-a încheiat prezentul contract de furnizare, între:

între
A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul in Bucureşti, Calea Dudeşti nr. 191,
sector 3, cod fiscal RO4420465, avand c o n t............................................................................... deschis la
TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR -  ROBERT SORIN NEGOITA,
în calitate de achizitor, pe de o parte
Şi
B. S.C. ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L. cu sediul in Bucureşti Sector 3, Bulevardul Basarabia 
nr 256G, centru de Afaceri D Center, indicativ 1.2, înregistrata Ia Registrul Comerţului cu nr 
J40/5480/2017, cod de înregistrare fiscala 37410026 avand cont 
 , deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentata prin Preşedinte
C.|A- Alexandru Bunescu,

s-a încheiat prezentul contract

2. Definiţii
2.1. în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

A\ izal.
Direcţia Investiţii Si Acliiziţjj 
Serviciul Investiţii l/icrânPiiblice 
MARII ISPOPKSC’U'

Avizat,
Direcţia Juridica 
Serviciul Legislaţie Sii 
CiliORCiti IA VIS AN

Contracte



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. achizitor -  beneficiarul contractului de furnizare produse, aşa cum acestea sunt specificate în anexe. 
Achizitor are acelaşi înţeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înţelesul achiziţiilor 
publice;
c. furnizor - persoana juridică, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;
d. preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul 
contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi legate de furnizarea produselor, 
cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de 
garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin 
procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs 
nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin 
utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea 
furnizorului.
h. destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
i. document scris -  orice document întocmit de achizitor sau furnizor, datat, semnat şi confirmat de 
primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;
j .  costul achiziţiei- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu contractul; 
o.materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din 
lucrările permanente
k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; simt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un 
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
l. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1. în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică 
în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
4.1. (1) Obiectul contractului constă în furnizarea si montarea plaselor de protecţie pentru obiectivul 
Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea 
Consiliului Local Sector 3, în condiţiile precizate în caietul de sarcini.
(2) Unităţile de învăţământ pentru care se vor efectua amenajările indicate la art.4.1 (1) sunt:
a) Şcoala Gimnazială nr.200;
b) Şcoala Gimnazială nr.54;
c) Şcoala Gimnazială nr.55;
d) Şcoala Gimnazială nr.22;
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e) Şcoala Uimnazială nr.Sti;
f) Şcoala Gimnazială nr.86;
g) Şcoala Gimnazială nr.89 (Nicolae Labiş);
h) Şcoala Gimnazială nr.l 95;
î) Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza;
j) Liceul Teoretic Dante Aligheri;
k) Colegiul Tehnic Anghel Saligny.
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 furnizorului de către achizitor este
de .506.327,56 lei fără TVA, respectiv 602.529,80 lei cu TVA, conform Procesului verbal de analiza 
nr. 682702/24.10.2019 anexat la HCLS3 nr.......................d in ...................................
5.2. Sursa de finanţare va fi:

Nr.
ctr. Obiectiv Total lei exclusiv 

TVA TVA lei Total lei inclusiv 
TVA

1
Amenajare teren de tenis cu plase de 
protecţie Şcoala Gimnaziala nr 200; 39,007.27 7,411.38 46,418.65

2
Amenajare teren de tenis cu plase de 
protecţie Şcoala Gimnaziala nr 54; 39,007.27 7,412.38 46,418.65

3
Amenajare teren de tenis cu plase de 
protecţie Şcoala Gimnaziala nr 55; 39,007.27 7,413.38 46,418.65

4
Amenajare teren de tenis cu plase de 
protecţie Şcoala Gimnaziala nr 22; 39,007.27 7,414.38 46,418.65

5
Amenajare teren de tenis cu plase de 
protecţie Şcoala Gimnaziala nr 88; 39,007.27 7,415.38 46,418.65

6
Amenajare teren de tenis cu plase de 
protecţie Şcoala Gimnaziala nr 86; 39,007.27 7,416.38 46,418.65

7

Amenajare teren de tenis cu plase de 
protecţie Şcoala Gimnaziala nr 89 
( Nicolae Labis) 39,007.27 7,417.38 46,418.65

8
Amenajare teren de tenis cu plase de 
protecţie Şcoala Gimnaziala nr 195; 39,007.27 7,418.38 46,418.65
Total: învatamant secundar inferior 
( primar si gimnazial) 65.02.04.01 - 
20.02 312,058.16 59,319.05 371,349.21

9
Amenajare teren de tenis cu plase de 
protecţie Liceul Alexandru Ion Cuza; 116,254.86 22,088.42 138,343.28

10
Amenajare teren de tenis cu plase de 
protecţie Liceul Dante Aligheri; 39,007.27 7,411.38 46,418.65

11
Amenajare teren de tenis cu plase de 
protecţie Liceul Anghel Saligny; 39,007.27 7,411.38 46,418.65
rotai: învatamant secundar superior 
S5.02.04.02 -20.02 194,269.40 36,911.19 231,180.59
fotal 506,327.56 96,230.24 602,529.80

6. Durata şi executarea contractului
6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părţi şi până la data de 
31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioada de 4 luni, prin act adiţional, conform 
legislaţiei în vigoare, în limita fondurilor bugetare aprobate.
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6.2. Termenul pentru furnizarea produselor este de 15 zile de la emiterea notei de comandă de către 
achizitor, iar termenul pentru efectuarea lucrărilor de montaj este de 30 de zile de la emiterea ordinului 
de începere emis de către achizitor, cu drept de finalizare în avans.

7. Documentele contractului
7.1. Documentele contractului sunt:
a. Caietul de sarcini;
b. Propunerea tehnică a furnizorului;
c. Propunerea financiară a furnizorului;
d. Proces-verbal de analiza;
e. H.C.L.S 3 nr........................................................................  d in  privind atribuirea către  a
contractului având ca obiect furnizarea şi montarea plaselor de protecţie pentru obiectivul Amenajare 
teren de tenis cu plase de protecţie pentru unităţile de invatamant aflate in administrarea Consiliului 
Local Sector 3.
f. Anexe.
7.2. Anexele prezentului Contract fac parte integrantă din acesta.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1. (1) Furnizorul se obligă să furnizeze şi să monteze produsele definite în prezentul contract, la 
destinaţia precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu 
obligaţiile asumate.
(2) Furnizorul se obligă să menţină preţul produselor pe toată perioada de derulare a contractului.
8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, în strictă concordanţă cu Caietul de sarcini, anexe la contract.
8.3. Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.
8.4. Pe toata durata contractului, furnizorul îşi asumă obligaţia de a îndeplini condiţiile prevăzute de 
art.31 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
8.5. Furnizorul se obligă să deţină atât personal de specialitate, cât şi personal necesar pentru 
îndeplinirea obiectului contractului.
8.6. Furnizorul are obligaţia de a executa lucrările de montaj, precum şi de a remedia viciile ascunse, 
cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, în 
conformitate cu cerinţele caietului de sarcini.
8.7. Furnizorul are obligaţia de a executa lucrările de montaj la standardele şi/sau performanţele 
prezentate atât în caietul de sarcini cât şi în legislaţia incidenţă.
8.8. Furnizorul este pe deplin responsabil pentu execuţia lucrărilor de montaj, totodată, este 
răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de execuţie utilizate, cât şi de 
calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
8.9. Furnizorul are obligaţia de a supraveghea execuţia lucrărilor de montaj, de a asigura forţa de 
muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 
definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută 
în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.10. Furnizorul are următoarele obligaţii cu privire la executarea lucrărilor de montaj:
a) să remedieze, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 
execuţie, cât şi în perioada de garanţie;
b) să readucă terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de 
montaj;
c) să pună la dispoziţia achizitorului orice documente pe care trebuie să le întocmească sau care sunt 
cerute de achizitor;
d) să asigure o perioadă de garanţie pentru montaj de 2 ani de la recepţia produselor;
e) să remedieze şi să completeze, pe toată durata de garanţie a lucrărilor de montaj, fără costuri 
suplimentare pentru achizitor toate deficienţele, lipsurile şi/sau neconformităţile lucrărilor executate;
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f) este responsabil de montarea corectă a produselor furnizate şi a stâlpilor suport, precum şi de 
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare 
îndeplinirii responsabilităţii respective;
8.11. - Furnizorul îşi ia angajamentul ca în perioada de garanţie, în termen de maxim 15 zile să 
înlocuiască produsul defect şi/sau necorespunzător specificaţiilor menţionate în Caietul de sarcini şi 
propunerea tehnica, anexe la prezentul contract.
8.12. Furnizorul sc obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii si acţiuni in justiţie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziţionate, si
b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei in care o 
astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de către achizitor.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1. Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în 
prezentul contract.
9.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele livrate cantitativ si calitativ.
9.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de Ia 
înregistrarea facturii acestuia la Direcţia Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, 
pe baza acesteia şi a procesului - verbal de acceptanţă a serviciilor aprobate.

lO.Modalităţi de plată
10.2. Plăţile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcţia Economică, din 
cadrul Sectorului 3.
10.1. Plata produselor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de furnizor şi acceptată de achizitor 
şi în baza procesului verbal de acceptanţă a produselor aprobat de achizitor. Plata se va face în contul 
indicat de către Furnizor.
10.2. Lucrările de montaj se vor deconta în baza unei situării de lucrări, numai după acceptarea 
acestora de către achizitor, însoţite de certificate de calitate şi declaraţie de conformitate.
10.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată finală de 
către achizitor.
10.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie calitativa nu va fi 
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările de montaj au fost executate conform 
contractului.

11. Neîndeplinirea obligaţiilor
11.1. In cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului 
dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind 
dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările 
ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor.
11.2. In cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu îşi onorează facturile în termenul stabilit, 
furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plăţii 
neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea 
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate 
între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică 
pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
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11.3. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 
furnizorulului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră în insolvenţă, cu condiţia ca această 
anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest 
caz, furnizorului are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la data denunţării un ilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună - execuţie a contractului
12.1. Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% 
din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de 25.316,38 lei, în termen de 5 zile de la 
semnarea prezentului contract de ambele părţi. Perioada de valabilitate a garanţiei va fi egală cu durata 
contractului la care se adauga perioada de garanţie a lucrărilor. Garanţia de bună execuţie se va 
constitui prin reţineri succesive din sumele 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 competent în administrarea acestuia. Suma iniţială 
care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 
0,5% din preţul contractului de achiziţie publică fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să 
alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului 
până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi 
va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.

12.2. In cazul în care executantul nu transmite garanţia de bună execuţie în perioada specificată la 
punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligaţia de notificare sau îndeplinire a oricărei 
formalităţi de către Achizitor.
12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe 
parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu îşi 
îndeplineşte, sau îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior 
emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest 
lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
12.4. Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor 
legale în vigoare.

13. Recepţie, inspecţii şi teste
13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a 
verifica conformitatea lui cu specificaţiile din contract.
13.2. (1) La recepţie, în cazul bunurilor deteriorate, deficienţelor cantitative şi calitative, furnizorul va 
proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare şi/sau completarea lipsurilor cantitative şi calitative. 
Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamaţii privind 
calitatea produselor furnizate în următoarele condiţii:
Pentru defecte evidente şi vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în 
momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.
Pentru defectele si viciile ascunse, reclamaţia se va putea face în termen de maxim 30 de zile, 
constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezenţa reprezentanţilor furnizorului.
Pentru defecte aparute ulterior, reclamatia se va putea face în termenul de garanţie specific produselor. 
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi 
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
Recepţia va fi atat cantitativa cât şi calitativa se va efectua de către reprezentanţii desemnaţi ai 
achizitorului, astfel:
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-după încheierea operaţiunii de livrare, achizitorul are obligaţia de a efectua recepţia acestora in 
termenul legal;
-Procesul Verbal de recepţie va fi semnat de Specialiştii desemnaţi de achizitor. Semnarea de către 
achizitor a Procesului Verbal de recepţie certifica faptul ca furnizorul a livrat produsele in concordanta 
cu cerinţele normativelor şi standardelor în vigoare.
13.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la 
destinaţia finală a produselor.
Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficientelor calitative constatate se va efectua in 
momentul livrării, in acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanţii 
achizitorului şi ai furnizorului, în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatară.
13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are 
dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:
a) de a înlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau 
amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea 
unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau 
altor obligaţii prevăzute în contract.

14. Ambalare şi marcare
14.1. (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsul pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la 
manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, Ia soare şi la 
precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să 
ajungă în bună stare la destinaţia finală.
(2) în  cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este 
cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produsului şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în 
toate punctele de tranzit.
14.2. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict 
cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.
14.3. Toate materialele de ambalare a produsului, precum şi toate materialele necesare protecţiei 
coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

15. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
15.1. Furnizorul are obligaţia de a livra la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând datele de 
livrare.
15.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, 
cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea 
produselor, cantitatea, locul de încărcare, ora încărcării, locul de descărcare, ora descărcării şi auto cu 
care au fost transportate, cât şi datele despre denumirea materialelor furnizate în special temperatura 
acestora înregistrată la plecarea din staţie.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.
15.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după 
instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe 
documentele emise de furnizor pentru livrare.
15.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile 
clauzelor de recepţie a produselor.
15.5. Produsele trebuie să respecte condiţiile de calitate ale produselor şi specificaţiile tehnice 
prezentate
15.6. Transportul produselor la destinaţia indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în 
costul de furnizare.

Avizai.
Direcţia Investita SiAchi/itii 
Serviciul Investiţii I>tt?rari Publice 
MARII IS POPH6CU

Avizat.
Direcţia Juridica
■Serv iciul Legislaţie S[/lffizare O 
CiliORtitn A V I S A N ^ tv

Contracte

Avizat,
Direcţia Economica 
Director Executiv 
OCTAVIAN OHETIJ

\



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

17. Servicii
17.1. Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile 
accesorii furnizării produsului, fără a modifica preţul contractului.
17.2. Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită cu condiţia ca 
aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.

18. Perioada de garanţie
18.1. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele şi echipamentele, furnizate prin contract sunt 
noi, nefolosite şi insotite de documentele de certificare a calitatii si de garanţie emise de producător.
18.2. Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este de .......  luni. Perioada de
garanţie va intra în vigoare de la data Procesului verbal de recepţie, respectiv după livrare. Furnizorul 
va asigura întreţinerea produselor livrate şi montate pe toată perioada de garanţie a acestora.
18.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie 
ce apare în conformitate cu această garanţie.
18.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea în termen 
de 5 zile sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 
Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă 
perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produselor.
18.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada 
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi 
fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor 
prin contract.

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.
20.2. 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. 20.2. alin. (1) asupra situaţiei apărute, 
aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul, fără obligaţia notificării formale a furnizorului.

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 furnizorului, 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
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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 furnizor.

22. încetarea contractului
22.1. Prezentul contract încetează:
a) prin ajungerea la termen
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, precum şi în orice alt caz prevăzut de lege;
d) în situaţia în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în 
condiţiile prezentului Contract;
e) prin rezilierea intervenită în condiţiile prevăzute în 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 
Furnizor a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu 
valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.
22.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligaţiilor contractuale va fi dovedită cu 
notificările scrise şi transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea 
respectivă precum şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea 
obligaţiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data 
primirii notificării.
22.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
părţile contractante.
22.6. Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.
22.7. 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 contractului, sub condiţia 
notificării fum izorulului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării.

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

i. Furnizorul nu furnizează produse în conformitate cu cerinţele contractului, caietului 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. Furnizorul refuza sa ducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către achizitor;
iii. In cazul în care împotriva Prestatorului s-a declanşat procedura dizolvării sau cea a 

reorganizării judiciare sau a falimentului;
iv. Furnizorul nu poate furniza garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia 

sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.
23.3. 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.
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24. Cesiunea
24.1. .Prezentul Contract va putea fi cesionat numai cu acordul prealabil al Consiliului Local al 
Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti. Contractul se va putea cesiona doar către o persoana juridica 
care are autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, îndeplinind condiţiile prevăzute de 
art. 31 din Legea nr. 98/2016.

25. Forţa majoră
25.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din 
obligaţiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării 
intervenţiei acestor împrejurări şi va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau 
limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte părţi. Dacă este necesar, furnizorul va 
suspenda furnizarea produselor.
25.2. Forţa majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează.
25.3. 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.
25.4. 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.
25.5. 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.

26. Soluţionarea litigiilor
26.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
contractului.
26.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu 
reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului.

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

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

29. Comunicări
29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
29.2. Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării in scris a primirii comunicării.

30. Legea aplicabila contractului
30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
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31. Părţile desemnează următorii reprezentanţi pentru urmărirea derulării contractului:
-din partea furnizorului:......................................
-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti...........................

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

FURNIZOR,

SOCIETATEA ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L. 

PREŞEDINTE CONSILIU ADMINISTRAŢIE 

ALEXANDRU BUNESCU

DIRECŢIA INVESTIT» SI ACHIZIŢII 

SERVICIUL INVESTIT» LUCRĂRI PUBLICE 

SEF SERVICIU 

MARIUS POPESCU

ACHIZITOR,

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

PRIMAR

ROBERT SORIN NEGOITA

DIRECŢIA JURIDICA

SERVICIUL LEGISLAŢIE SI AVIZARE CONTRACTE 

SEF SERVICIU 

GEORGETA VISAN

DIRECŢIA ECONOMICA 

DIRECTOR EXECUTIV 

OCTAVIAN GHETU
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CABINET PRIMAR

Referitor: atribuire către societatea ORDINE SI PROTECŢIE S3 S 
având ca obiect ” Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru un' 

invatamant aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3”

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- proiectul de HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea IORDINE SI PROTECŢIE S3 
S.R.L. a contractului având ca obiect "Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru 
unităţile de invatamant aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3”
- Raportul de specialitate nr. 683652/25.10.2019 al Direcţiei Investiţii Achiziţii - Serviciul 
Investiţii, Lucrări Publice şi Serviciul Derulare şi Monitorizare Contracte de Lucrării/Servicii;
- Procesul-Verbal de analiza aprobat de către Primar nr. 682702/24.10.2019 al Comisiei de 
analiză, însoţit de anexe;
- Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate Ia art. 31 din Legea nr. 
98/2016 nr. 683254/25.10.2019;
- Modelul de contract având ca obiect ” Amenajare teren de tenis cu plase de protecţie pentru 
unităţile de invatamant aflate in administrarea Consiliului Local Sector 3”cu societatea 
ORDINE SI PROTECŢIE S3 S.R.L.

SERVICIUL INVESTIŢII, LUCRĂRI 
ŞEF SERVICIU 

MARIUS POPESCU

ICE

SERVICIUL DERULARE ŞI MONITORIZARE CONTRACTE DE LUCRĂRII/SERVICII
ŞEF SERVI Cj

o v id iu  t Jh u g r a d e a n u

întocmit:
Alina Ioana Dură

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/6' 
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.prirnarMb3.r0

