
M UNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui m andat preşedintelui Consiliului de A dm inistraţie al societăţii 

Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea sem nării unui contract de achiziţie utilaje second 
hand finisor asfalt şi cilindru vibrocom pactor cu societatea GENCO ‘93 S.A.

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

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

Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 335958/CP/23.04.2020 al Primarului Sectorlui 3;
Raportul de specialitate nr. 335837/23.04.2020 ai Serviciului Control Intern - Compartiment 
Guvemanţă Corporativă;
Adresa nr. 335855/23.04.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanţă 
Corporativă;

în  conform itate cu prevederile:
-  Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată2, cu modificările şi 

completările ulterioare;
Art. 12.1 lit. o) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin 
HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare;

L uând în considerare:
-  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe;

Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi 
respectarea drepturilor cetăţenilor.

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

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii 
Algorithm Residenţial S3 SRL în vederea semnării unui contract de achiziţie utilaje second hand finisor 
asfalt şi cilindru vibrocompactor, în valoare de 778.800 lei Iară TVA, cu societatea GENCO ‘93 S.A., 
cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

A rt.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.
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a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. în vederea semnării unui contract de 

achiziţie utilaje second hand finisor asfalt şi cilindru vibrocompactor cu societatea GENCO '93 S.A.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti 
prin Hotărârea nr. 433 din 28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97 din 
29.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L.

Conform programului de activitate al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. aprobat de către 
acţionarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea desfăşoară 80% din activităţi pentru Primăria 
Sectorului 3, astfel, executând lucrări de investiţie pentru următoarele obiective:

1. Extindere Şcoala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, Bucureşti;
2. Amenajare şi dotare cantină corp C5, C6, C7 -  Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";
3. Lucrări de investiţii la Bloc C5 -  cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l -  Colegiul Tehnic 

"Anghel Saligny";
4. Lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii 

tehnice aferente implementării obiectivului de investiţii "Reparaţii şi investiţii Corp C Colegiul 
Tehnic Anghel Saligny";

5. Creşterea capacităţii de staţionare şi mobilitate a parcului auto în zona Decebal;
6. Complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnaziala nr. 

196, Sector 3 Bucureşti;
7. Executare, finalizare şi întreţinere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC şi 

asistenţă tehnică) şi execuţie lucrări pentru Construire cale de comunicaţie peste obstacol 
natural şi accesibilizare circulaţie -  zona Nicolae Teclu":

8. Lucrări instalare delimitatoare metalice;
Prin adresa nr. 1203/13.04.2020, societatea Algorithm Residenţial S3 S.R.L solicită aprobarea 

încheierii unui contract de achiziţie utilaje second hand finisor asfalt şi cilindru vibrocompactor cu 
societatea GENCO '93 S.A., aceste utilaje fiind necesare în vederea executării ia timp şi în condiţii 
optime a lucrărilor desfăşurate de către societate.

Având în vedere cele prezentate şi ţinând cont de raportul de specialitate nr. 335837/23.04.2020 
al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvern 

re îl supun spre aprobare Consiliului Local:
porativă, am iniţiat prezentul proiect pe

F-f I : ***

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

http://www.prlmarte3.ro
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Nr. 335837/23.04.2020
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui m andat preşedintelui Consiliului de 
A dm inistraţie al societăţii Algorithm Residential S 3 SRL iii vederea hicheierii 

contractului de achiziţie cu GENCO 93 SA

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea 
nr. 97/29.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. Societatea a fost 
înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăţi cu răspundere 
limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă 
în lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120.

Având în vedere;
- adresa societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. cu nr. 1203/13.04.2020 înregistrată la 
Primăria Sector 3 cu nr. 330067/13.04.2020
- cereri de ofertă către:

- GLOBAL PARTS CONSULTING S.R.L. nr .913 din 17.03.2020
- GENCO’93 S.A. nr. 914 din 17.03.2020
* COSTA UTILAJE S.R.L. nr. 915 din 17.03.2020
- EVIA UTILAJE S.R.L. nr. 916 din 17.03.2020
- DANIKEN UTILAJE S.R.L. nr. 917 din 17.03.2020

-Draftul contractului de achiziţie utilaje second hand finisor asfalt şi cilindru vibrocompactor 
-Raportul procedurii
-Proces-Verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformităţii 
acestora cu propunerile tehnice
-Proces-Verbal privind evaluarea documentelor privind îndeplinirea cerinţelor de calificare 
-Proces-Verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor

în conformitate cu prevederile:
- art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residential S 3 S.R.L.: 

„Sunt de competenţa Adunării Generale a Asociaţilor aprobarea operaţiunilor juridice ale 
societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una suta mii ) Euro exclusiv TVA, valoare 
aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod 
succesiv”
- art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare conform căruia: ” Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală. ”

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Dalele pol fi dezvăluite unor terţi in baza unui temei legal justificat. VS puteţi exerci ta drepturile prevăzute 
in Regulamentul UE 2016^679, printr-o cerere scrisa, semnata ţi  datata transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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în prezent Algorithm Residential S3 S.R.L. execută lucrări de investiţie pentru 
următoarele obiective:
1. Extindere Şcoala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, Bucureşti
2. Amenajare şi dotare cantină corp C5, C6, C7 -  Colegiul Tehnic "Mihai Bravu”
3. Lucrări de investiţii la Bloc C5 -  cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l -  Colegiul Tehnic 
"Anghel Saligny”
4. Lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii tehnice 
aferente implementării obiectivului de investiţii "Reparaţii şi investiţii Corp C Colegiul Tehnic 
Anghel Saligny”
5. Creşterea capacităţii de staţionare şi mobilitate a parcului auto în zona Decebal
6. Complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport la Şcoala Gimnaziala nr. 196, 
Sector 3 Bucureşti
7. Executare, finalizare şi întreţinere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC şi asistenţă 
tehnică) şi execuţie lucrări pentru Construire cale de comunicaţie peste obstacol natural şi 
accesibilizare circulaţie -  zona Nicolae Teclu”
8. Lucrări instalare delimitatoare metalice

Singura societate care a răspuns invitaţiei a fost S.C GENCO ’93 S.A. cu scrisoarea 
de înaintare nr. 660 din 26.03.2020.

Utilajele sunt necesare pentru realizarea lucrărilor în cadrul obiectivelor de investiţii.

Propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 
Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. în 
vederea încheierii contractului de achiziţie utilaje second hand finisor asfalt şi cilindru 
vibrocompactor cu GENCO ‘93 S.A. în valoare de 778,800 lei fără TVA, cu respectarea 
prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment 
Guvemanţă Corporativă, 

Silviu Hondola
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4/13/2020 Tipăresc înregistrare

Nr.inreg.: 330067
Data inreg.: 13.04.2020
Ora inreg.: 15:40:43
Provenienţa: SC Algorithm Residential S3
Telefon:
Adresant: Primăria Sectorului 3 - Bucureşti
Cuprins: Solicitare iniţiere proiect de hotarare privind împuternicirea presed CA semnare
contract Genco achiziţie utilaje finisor asfalt si cilindru vibrocompactor
Adresa:Bucureşti, strada
Adresa Lucrare:Bucureşti, strada
Observaţii:
Nr. R le:l
Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru
luni, marţi, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,
joi: 8:30 - 18:30
Telefon
Biroul Relaţii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;
021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328
Serviciul Parcari: 021/341 0711
Direcţia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3
-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145
-Sediul Campia Libertăţii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196
-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

192.168.3 .14/ps3/ragfslraturs/printlnreghr.php?An=2020&Nrlnreg=330067 1/1
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRI ^  ^  |
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, iTSî.ss

________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.___________________ _____

Către

Sediul

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti 

dl. Robert Sorin Negoiţă, Primarul Sectorului 3 Bucureşti 

Calea Dudeşti nr. 191, sector 3, Bucureşti

w ^ g E p C j ]SC ALCCSîîHH R E S yg S T ÎĂ L S îS R Li 
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Referitor împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm 
Residenţial S3 S.R.L. în vederea semnării contractului GENCO *93 S.A., având 
ca obiect achiziţie utilaje second hand finisor asfalt şi cilindru vibrocompactor

Stimate domnule Primar/Stimaţi membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în 
Mun. Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată 
legal de dl. Panait Radu - Alin, în calitate de Preşedinte ai Consiliului de Administraţie, cu Asociat 
majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucureşti şi Asociat minoritar societatea Administrare 
Active Sector 3 S.R.L. respectând prevederile Actulului Constitutiv, a rt 12.1 - Adunarea Generală a 
Asociaţilor lit.m) sunt de competenţa Adunării Generale a  Asociaţilor aprobarea operaţiunilor 
juridice ale societăţii care depăşesc valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., 
valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau a operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în 
mod succesiv, înaintează prezenta:

Solicitare pentru acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de Administraţie al 
societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. în vederea semnării contractului cu societatea 
GENCO *93 S.A., valoare 778.800 lei fără TVA, având ca obiect achiziţie utilaje second hand 
finisor asfalt şi cilindru vibrocompactor

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 
97/29.03.2017 înfiinţarea societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L.

Societatea a fost înfiinţată şi funcţionează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, A rt 
1169 din Codul Civil şi Legii 31/1990, sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei 
obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de 
construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, cod CAEN 4120 şi desfăşoară activităţi 
comerciale conform Art. 169 din Codul fiscal.

Conform programului de activitate al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. aprobat de 
către acţionarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, prin H.C.L. nr.222/30.05.2017, societatea 
desfăşoară 80% din activităţi pentru Primăria Sectorului 3.

Algorithm Residential S3 SRL C U I 3740990) BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucunala Psntdiamn Tel 0314334432
Calei Vitan m 242 Rtg Cot» «0/3481/2017 RO97RNCB00S7IJ7546M0D01 -Hon Fax 0314,334431
Bucureşti Sector 3 031295 RO70KKCBO087157546060002 - EUR algorithm odenluil@ pnl.cotD
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL î Q , ^  igj;
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, â  „îsţs.,%,

________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3. ____________________

Algorithm Residential S3 S.R.L. execută în prezent lucrări de investiţie pentru următoarele 
obiective:

1. Extindere Şcoala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, Bucureşti;
2. Amenajare şi dotare cantină corp CS, C6, C7 -  Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;
3Xucrări de investiţii la Bloc C5 -  cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l -  Colegiul Tehnic 
”Anghel Saligny”;
4. Lucrări de construcţii şi montaj, inclusiv livrarea de produse şi prestarea de servicii tehnice 
aferente implementării obiectivului de investiţii MReparaţii şi investiţii Corp C Colegiul 
Tehnic Anghel Saligny”;
5. Creşterea capacităţii de staţionare şi mobilitate a parcului auto fn zona Decebal;
6. Complex multifuncţional pentru activităţi didactice şi sport Ia Şcoala Gimnaziala nr. 196, 
Sector 3 Bucureşti;
7. Executare, finalizare şi întreţinere lucrări pentru "Proiect tehnic (inclusiv DTAC şi 
asistenţă tehnică) şi execuţie lucrări pentru Construire calc dc comunicaţie peste obstacol 
natural şi accesibilizare circulaţie -  zona Nicolae Teclu”:
S.Lucrări instalare delimitatoare metalice;

Pentru a respecta principiile eficacităţii, eficienţei şi economicităţii, precum şi pe cele ale 
transparenţei, nediscriminarii şi egalităţii de tratament, proporţionalităţîi şi recunoaşterii reciproce, 
Algorithm Residential S3 S.R.L. respectă Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziţe 
de produse, servicii şi lucrări de către societăţile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este 
acţionar unic/majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3 în 
conformitate cu a rt 3 1 alin. (1) Ut a), b) şi c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin negociere directă, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 
nr.614/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

în vederea atribuirii contractului, având ca obiect achiziţie utilaje second hand finisor asfalt şi 
cilindru vibrocompactor, au fost publicate invitaţiile de participare pe;

- site-ul constructiis3.ro, secţiunea anunţuri;
- site-ul www.anuntul.ro ;

Menţionăm că invitaţia de participare a fost trimisă şi pe e-mail către următoarele societăţi 
comerciale:

- GLOBAL PARTS CONSULTING S.R.L.;
- GENCO’93 S.A.;
- COSTA UTILAJE S.R.L.;
- EVIA UTILAJE S.R.L.;
- DANIKEN UTILAJE S.RX.;

coutnuliis3 m

Algorithm Residential S3 SRL CU 1.37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sutuisda PaulcfiMim Td 0*14 334452
CaleaVttta«  242 Reg.ComJ40J4SI2017 R097RNC8MM7157546060001 -Ren Fax 0314 334 451
Bucureşti Sector 3 031295 RO7ORNCBO085157546060002 - EUR algorithm rcnderithhiî'gniiilxoni

http://www.anuntul.ro
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S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, EjţjŞŞ̂ g

________ Camerele C3,04, CS, Sector 3. _____  ___

/fciCy

Muni»» ohsuiMnmot

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APLICĂRII PROCEDURU DE 
LICITAŢIE COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIREA ACHIZIŢIE UTILAJE SECOND

HAND

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, sediul in Bucureşti, str. CaleaVitan nr. 242, parter, 
Camerele C3, C4, C3, sector 3; Telefon: 031 43 44 52, e-mail: aleorithm.achizitii@gmail.com. in 
calitate de autoritate contractanta organizează procedura de licitaţie competitivă cu respectarea 
prevederilor art. 7 din Regulamentul privind incheierea contractelor de achiziţie de produse, servicii 
si lucrări de către societăţile la care Sectorul 3 al Municipilului Bucureşti este asociat unic / 
majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, având ca obiect 
atribuirea contractului de furnizare utilaje.

1. Obiectul contractu lu i: Achiziţie utilaje second hand - finisor asfalt- 1 bucata si cilindru 
vibrocompactor -  1 bucata, in conformitate cu cerinţele caietului de sarcini ataşat prezentei 
invitaţii;
2. Limba de redactare a o ferte i: limba română;
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;
4. Termen livrare : 14 zile calendaristice începând cu data semnării contractului de ambele 
parti; 5. C riteriul utilizat pentru achiziţi sus m enţionata: preţul cel mai scăzut.
6. Valoare estim ata totala contractu lu i: 779.000,00 lei fara TVA din care:Fumizare finisor 

asfalt -  645.000,00 lei fara TVA, Cilindru vibrocompactor -134.000,00 lei fara TVA.
7. C oduri CPV Coduri CPV : Principale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea

îmbrăcămintei rutiere (Rev,2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2).
8. Data lim ita pentru depunerea o ferte lo r: 27.03.2020, ora 1030.
9. Data ţi ora deschiderii o fe rte i: 27.03.2020, ora 11 °°.
Persoana contact informaţii suplimentare: Daniela Ropan -  tel. : +40 738 999 554, e-mail: 
achizitii@algorithmresidential.ro.

în  urm a publicării anunţurilor, la sediul Algorithm Residential S3 S.R.L. au fost depuse în 
plicuri sigilate urm ătoarele oferte:

1. S.C GENCO ’93 S.A.- cu Scrisoarea de înaintare: nr. 660 din 26.03.2020

în urma verificării îndeplinirii condiţiilor de participare şi a cerinţelor nimime, următorul ofertant a 
îndeplinit condiţiile de participare:

S.C. GENCO ’93 S.A- oferta în valoare de: 778.800,00 lei, fără TVA

coutnKiiia3.ro

Algorithm Residential S3 SRL C U I  37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Partdioma Td  0314 334 4S2
Calea V ita l nr 242 Reg Com J40/Î4S1/20I7 RO97RNCB00S71S7S46D6000I -Ron Fa* 0314.334.4i l
Bucuria Sector 3 03129S R070RNCB0087IÎ7J46060002 - EUR algorithm Raidenlial@gmnil com

mailto:aleorithm.achizitii@gmail.com
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Algorithm
Residential S3 s .r  il

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S  3 SRL ^  ^  !Q
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, SirSîîK w.*SK*S

________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3. _________________

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

- Draftul contractului de achiziţie utilaje second hand finisor asfalt şi cilindru vibrocompactor;
- Raportul procedurii;
- Proces-Verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformităţii 

acestora cu propunerile tehnice;
* Proces-Verbal privind evaluarea documentelor privind îndeplinirea cerinţelor de calificare;
- Proces-Verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;

Pentru toate aceste considerente, înaintăm  spre aprobare propunerea subscrisei privind 
em iterea unei ho tărâri de Consiliu Local prin  care să se aprobe acordarea unui m andat 
Preşedintelui Consiliului de A dm inistraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. în 
vederea sem nării contractului cu societatea GENCO *93 S.A., în valoare de 778.800 Iei iără  
TVA, având ca obiect achiziţie utilaje second hand finisor asfalt şi cilindru vibrocom pactor

Algorithm Residential S3 SRL CUI 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA Sutunala Pantelioron Td 0314 334452
Calez Vitan nr 242 Re* Com J40 Î48I/20I7 R097RNCBOOÎ7157546060001 -Ron Fax 0314.334 451
Bucureşti Sector 3 031295 RO70RNCB00S7157546040002-EUR eIgDritlmiJEHdenlial@pnail.com
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CONTRACT DE FURNIZARE 
Nr. d in __________

Părţicontractante

Intre
ALGORITHM REZIDENŢIAL S3 S.R.L, cu sediulîuBucureşti, Sector 3, CaleaVitan nr. 

242, Camerele C3, C4, C5, Parter, telefon : 0764 423 250, cod fiscal RO 37409960, înmatriculata la 
RegistrulComertului sub nr, J40/5481/2G17, reprezentata legal prin_ avândfunţia
de................ ,....... ................ pe de o parte, încalitate de achizitor,

si
S.C ............................... SRL , cu sediul in str,______  , B l_____ , judeţul

telefon/fax_________ , conttrezorerie____________________ reprezentatprin___
funcţia.................. . încalitate de furnizor, a intervenitprezentul contract

Definiţii
Inprezentul contract urmitoriitemiemvor fî interpretaţiastfel:

a) contract - contractul cu titluoneros, asimilat, potrivitlegji, actuluiadministrativ, 
încheiatînscrisîntreunulsaumaimulţioperatori economici şi una orimaimulteautorităţicontractante, 
care are ca obiectexecuţia de lucrări, furnizarea de echipamentesauprcstarea de servicii;

b) achizitorşifumizor - părţilecontractante, astfel cum sunt acesteadenumiteînprezentul contract;
c) preţulcontractului - preţulplătibilfumizorului de cătreachizitor, înbazacontractului, 

pentruîndeplinireaintegralăşicorespunzStoare a tuturorobligaţiHorasumateprin contract;
d) echipamente - echipamentele, maşinile, utilajeleşioricealtebunuri, cuprinseînanexa/anexele la 

prezentul contract, pe care furnizorul se obligfiprin contract să Ie furnizezeachizitorului;
e) servicii - servicnaferentelivrăriiechipamentelor, respectîvactivităţi legate de 

fumizareaechipamentelor, cum ar fi; transportul, asigurarea, instalarea, punereaînfuncţiune, 
asistenţatchnicăînperiofldfl de garanţieşioricealteasemeneaobligatii care revinfumizoruluiprin 
contract;
f) standarde - standardele, reglementâriletehnicesaualtelcasemenea, prevăzuteînCaietul de 
sarcinişiînpropunereatehnică;

g) origine - loculundeechipamentele au fostrealizate, fabricate.
Echipamentelesuntfabricateatuncicândprmprocesul de fabricare,
prelucraresauasamblaremajorăşiesenţială a componentelorrezultă un echipamentnou, 
recunoscutcomercial, care este diferit, princaracteristicile sale de bază, prinscopsauprinutilitate, de 
componentele sale. Origmeaechipamentelorşiserviciilcrrpoate fi distinctă de 
□ap’onalitateafurnizoruiui.

h) destinaţiefinală - loculundefumizorul are obligaţia de a fumizaechipamentele;
i) forţamajoră - un eveniment mai presus de controlulpărţilor, care nu se

datoreazăgreşeliisauviniiacestora, care nu putea fi prevăzutînmomentulîncheieriicontractuluişi care 
face imposibilăexecutareaşi, respectiv, îndeplinireacontractului;
suntconsiderateasemeneaevenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţiisaucricealtecatastrofenaturale, restricfiiapărute ca urmare a uneicarantine, embargo, 
enumerareanefiindexhaustivă ci enunţiativă. Nu este consideratforţămajoră un 
evenimentasemeneacelor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de 
costisitoareexecutareaobHgaţiiloruneiadinpfirţi;

j) zi - zicatendaristică; an - 365 de zile.

2. Obiectulşipreţulcontractului
2.1. -  Furnizorul se obligă ca, in baza contractului încheiat cu achizitorul, sa furnizeze utilajele,

in termen de maxim............. zile de la încheierea prezentului contract in condiţiile convenite in
prezentul contract de furnizare.

2.2. - Achizitorul se obligSsăplăteascăfumizoruluipreţulconvenitpentruîndeplînireacontractului de
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furnizare.
2.3. - Preţulconvenitpentruîndeplinireacontractului, plfitibilfumizomtui de cfitreachizitor este de 
 ................... ..lei/fara TVA, la care se adauga TVA............... lei, ............ . Jeleu TVA.

2.4. Cantităţile şi preţurile unitare sunt următoarele:

N r.crt Denumireserviciilor U/M C ant PU
în Iei fără TVA

Valoare 
în lei fără TVA

1 Finisorasfelt Buc 1
2 Cilindru vibrocompactor Buc 1

Total
TVA
Tbta cu TVA

3. Dura ta contractului
3.1 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către toate părţile contractante 

şi îşi produce efectele până la finalizarea perioadei de garanţie si post garanţie acordata de furnizor.
3.2. Ttermenul de furnizarea utilajeloreste de maxim 14 de zilecalendaristice.
3.3. Durutacontractuluipoate fi modificatanumaiprinacordulexpres al pârtilor, exprimat in

scris.

4. Aplicabilitate
4,1. -  Executareacontractuluiincepe după constituireagarantiei de buna execuţie, la data de

5. Documentelecontractului
5.1. - Documentelecontractuluisunt:

a) propunerea tehnica şi propunerea financiară;
b) caictul de sarcini,
c) alte documente (daca este cazul).

5.2 - Încazulîn care, peparcursulexecutfiriicontractulul de achiziţie, se
constatăcăanumiteelementealepropuneriitehnicesuntinferioaresau nu
corespundcerinţelorprevăzuteîncaictul de sarcini, prevaleazăprevederilecaietului de sarcini

6, Standarde
6.1. - UtUajelefumizateînbazacontractuluivorrespectastandardeLeprezentate de 

către furnizorînpropunereasatehnică.
6.2. - Când nu estemenţionatnici un standard saureglementareaplicabilft se

vorrespectastandardelesaualtereglementSriautorizateînţara de origine a utilajelor.

7. Obliga ti ileprincipale ale furnizorului
7.1 -  Furnizorul se obligasafumizeze la standardelesi/sauperfonnanteleprezentate in

propunereatehnica
7.2 -  Furnizorul se obligasafumizezeudlajele in termenul de livrareprezentat in propunereatehnica.

8. Obliga tiileprindpale ale achizitorului
8.1 -  Achizitorul se obligasareceptionezeutilajele.
8,2- Achizitorul se obligasaplateascapretulutilajelor.

9. AJte clauze:
9.1 La inceputulfiecarui an, respecţivperioda 01 ianuarie - 01 martieachizitorul /  

achizitorulvaputeaefectuaplatileaferentefacturiloremise de catreFumizor in
aceastaperioadadoardupaaprobareabugetului de veniturisicheltuielipentruanulrespectiv de 
catreConsiliul Local Sector 3 Bucureşti. TotodataFumizorulprinsemnareaprezentuIui contract
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isiexprimaacordul ia mod expres cu privire la £aptul ca intelegesa nu
perceapapenalitatiipentniperioadamai sus menţionata.
11.3 Prezentul contract produce efectejuridicedoardacasumaprevazuta la art.2 a fostprevazuta 
inbugetul de vemturisicheltuielipentnianul 2020 al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L care a 
fostaprobat de către A  G.A sirespecdvConsiliuI Loca! Sector 3 Bucureşti.
11.4AchizitoruI/Achizitorulîşirezcrvădreptuî de a denunţa unilateral contractul, încelmult 10 
zilelucratoare de la apariţiaunorcircumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data
încheieriicontractului, sub condiţianotificăriiFurnizorului, efectuata in scris, cu celpuţin 3 
zilelucratoareinainte de momentuldenun tării. înacestcazPumizorul are dreptul la
platasumelorpentruechipamentele furnizate pfinăînacel moment si/sau a 
materialelorachizitionatepentrubunadesfăsurare a contractului (dovedite cu docuraentejustificative).

10, Drepturi de proprietateintelectualft
10.1. - Furnizorul are obligaţia de a despSgubiachizitorullmpotrivaoricăror: 

reclamaţiişiacţîuniîiijustiîie, cerezultă din încălcareaunordrepturi de proprietateintelectuală (brevete, 
nume, mărciînregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiilesauutilajelefolositepentrusauînlegătură cu echipamenteleachiziţionate, şidaune -interese, 
costuri, taxesicheltuieli de oricenatura , aferente , cu exceptiasituatiei in care oastfel de 
incalcarerezulta din respectareacaietului de sardniintocmit de catreachizitor.

10. Garanţii
Condiţii de garau ţi eşi post garanţie;
Utilajelevor fi livrate cu garanţie de minim:
Finisorasfalt- 6 luni 
Cilindru vibrocompactor- 3 luni

11. Recepţie, mspecţuşl teste
11.1. - Achizitorulsaureprezentantulsău are dreptul de aînspectaşi/sau de a testautiajelepentru a 
verificaconformitatealor cu specificaţiile din ofertatehnicaprezentata.
11.2. - Dacăvreunuldintreutilajeleinspectatesau testate nu corespundespecificaţiilor, achizitorul are 
dreptulsăîlrespingă, iarfumizorul are obligaţia, fără a modificapreţulcontractului:

a) de a înlocui echipamentelerefuzate; sau
b) de a face toatetnodificărilenecesarepentru ca echipamentelesScorespundăspecificaţiilorlortehnice. 
113. - Dreptulachizîtorului de ainspecta, de a testaşi, dacăestenecesar, de a respinge nu va fi 
limitatsauamânatdatorităfaptuluicăutilajeleau fostinspectateşi testate de furnizor, cu 
saufărăparticipareaunuireprezentant al achizitorului, anterior livrfiriiacestora la destinaţiafinalL

12. M odalităţi de plată
12.1. - Achizitorulvaefectuaplata în lei catrefurnlzorin termen de maxim €0 de zile de la 
înregistrarea la beneficiar a facturiloremise conform proceselor-verbale de predare-primire(receptie a
utilajelor).
12.2-N u  se acceptaactualizareapretuluicontractului.

13. livrareaechipamentetorşidocnmentele care le însoţesc
13.1. - Furnizorul are obligaţia de a livraudlajele ladestinaţiafuialămdicată de achizitor, 

respectândtennenulcomercialstabifit
13.2. - (1) La expediereautilajelorfumizonil are obligaţia de a comunicaînscrisatâtachizitorului, 

câtşi, dupăcaz, societăţii de asigurăridatele de expediere, numărulcontractului, descriereautilajelor, 
cantitatea, locul de încărcareşilocul de descărcare.

(2) FumizorulvatransmiteachizitoruluidocBinentele care însoţescechipamentele: 
a) facturări scală;

b) cartitehnice;
c) manuale de utilizare, întreţinere sireparaîii;



d) cataloagepiese de schimb;
e) certificate de conformitate.

13.3. - Certificarea de cStreachmtor a faptul uicfiutilajele au fost, prinsemnarea de primire de 
cătrereprezentantulautorâat al acestuia, pe documentcleemise de fumizorpentrulivrare.
13.4. - livrareaechipamentelor se considerăîncheiatăînmomentulîn care sunt

îndepliniteprevederileclauzelor 11.1, -113.

14. Întârzieriliiîndepliiiireacontractului
14.1. - Furnizorul are obligaţia de a îndeplinicontractul de furnizare in perioada de 
valabilitateaacestuia.
14.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respecta termenul de livrare sau de 
prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea 
datei/perioadelor de furnizare asumate în termenul angajat se face cu acordul părţilor, prin act 
adiţional.
14.3. - Cu excepţiaprevcderilorclăuzei de forţa majora şiînafaracazuluîîn care achizitoruleste de
acord cu o prelungire conform clauzei 14.2, o 
întârziereînîndeplinireacontractuluidâdreptulachizitorului de a solicitapenalităţi furnizorului,
potrivitpievederîlorclauzei 15.

15. Penalităţi, daune-interese
15.1. - Încazulîn care, din vina saexcIusîvS, furnizorul nu
reuşeştesăîşiîndeplineascăobligaţuleasumateprin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din 
preţulcontractului, ca penalităţi, o sumăechivalentă cu 0,1%/ ziîntarziere din 
preţulechipamentelomelivrate.

16. Modalitati de încetarea a contractului
16.1* Achizitorulişirezervădrcptui de a denunţa unilateral contractul de furnizare, încelmult 30 de zile 
de la apariţiaimorcircumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheieriicontractuluişi care 
conduc ta modificareaclauzelorcontractualeîimşamSsurăÎDcâtîndeplmireacontractuluirespectivar fi 
contrarăinteresului public.
16.2-NeindepIinirea culpabflasirepetataaobligatiilorasumateprinprezentul contract de către una 
dintreparti, da dreptulpartiilezale de a consideracontractul de dreptreziliat, 
faiainterventiainstanteisifhrapunere in intarziere.
163- Achizitorulişirezervădrcptui de a renunţa la contract, printr-o 
notificarescrisaadresatafumizorului, faranici o compensaţie, dacaacesta din urma da faliment, cu 
condiţia ca aceastaanularesa nu prejudiciezesausaafectezedreptul la 
actiunesaudespagubirepentrufumizor, In acestcaz, furnizorul are dreptul de a 
pretindenumaiplatacorespunzatoarepentrupartea din contract indeplinitapana la data 
denuntariiunilaterlae a contractului.

17. Forţam ajori
17.1 -Forţamajorăesteconstatată de o autoritatecompetentă.
17.2 - Forţamajorăexonereazăpărţilecontractante de îndeplinireaobligaţiilorasumateprinprezentul 
contract, pe toatăperioadaîn care aceastaacţionează.
173 - îndeplinireacontractuluiva fi suspendatăînperioada de acţiune a forţeimajore, darfără a 
prejudiciadrepturilece li se cuveneaupărţilorpână la apariţiaacesteia.
17.4. - Parteacontractantfi care invocăfbrţamajoră are obligaţia de a notificaceleilaltepărţi, imediatşiîn 
mod complet, producereaacesteiaşi de a luaoricemăsuri care listau ia 
disp oziţieînvedereaJ imităriiconsec inţelor.
17.5. - Dacăforţamajorăacţ5oneazăsau se estimeazăcfivaacţiona o perioadămai mare de 6 luni, 
fiecarepartevaaveadreptulsănotificeceleilaltepărţuncetarea de plindrept a prezentului contract, fără ca 
vreunadintrepărţisăpoatăpretindece leilaltedaune-interese.

18. SoluţionareaUtigiiior



valabilitatea, interpretarea, executareasaudes fiinţarea lui, sa fie solutionatepe cale
amiabilaintrepartilesemna taresau in mod exceptional, de
catreinstantajudecatoreascacompetentateritorial, de la sediulvanzatorului-furnizor.

19. CoDinnicăii
19.1. - (1) Oricecomunicareîntrepârţi, referitoare la îndeplinireaprezentului contract trebuiesă fie 
transmisflînscris.
(2) Orice document scristrebuieînregistratatâtînmomentultransmiterii, câtşiînmomentulprimirii.

20. Legeaaplicabilăcontractului
20.1. - Contractulva fi interpretat conform legilor din România.

21. Dispoziţii finale
21.1. Prezentul contract a fostincheiat in douaexemplareoriginale cate 
unulpentrufiecarepartecontractanta.

22. Protectiadatelor cu caracter personal
22.1. FumizomlautorizeazaAchizitonilprivinddreptulacestuia de a face publiceclauzeleprezentului 
contract prinpublicareaacestora pe site-ul propriusi implicit de a prelucradateje cu caracter personal 
in raport cu obligatxQecontractualesî ale Regulamentului U.E. 679/2016.
1. Părţiletrebuiesărespectenormeleşiobligaţuleimpuse de dispoziţifleîn vigoare,
privindprotecţiadatelor cu caracter personal.
2. Părţile sunt conştiente de feptulcănormeleeuropene din Regulamentul 679/2016 se aplicSoric&rui 
operator de date sauimputernicitsituaflnUniuneaEufopeanSşioricăreipersoane care prelucrează date 
cu caracter personal ale persoanelorvizate situate înUniuneaEiiropeanăsau care le fumizeazăservicii. 
Prin urmare, Pfirţileconfîrmfirespectareadeplînă a următoarelorprevederi, inclusivdarfără a se limita 
la:
•  capacitatea de a respectadrepturilepersoanelorvizateprivmdştergcrea, 
corectareasautransferulinformaţiiloipersonale;
•  informarea in caz de breşă de date a tuturordestinatariJorrelevanţi, Intr-un interval maxim de 72 ore 
şi, încazulExecutantului nu maitărziu de 24 ore de la momentului care o astfel de încălcare a 
securităţiidatelor a ajunsînatenţi&acestuia,
•  îndepUnireatuturorindatoririlorobligatorilprivinddocumentareaconfonnării cu Regulamentul 
679/2016.
3. Părţile pot utilizadatelepersonale ale semnatarilorinlimitacontractului pe care îl au încheiat, 
acestafîindbazalegolă a prelucrări joriceprelucraresuplimentarăsauîn ah scop face 
obiectulunuiacordseparat de prelucrare a datelor, incheiatîntrePărţi. De asemenaperioada de stocare a 
datelorpersonaleprelucrateprin contract estelimitată la perioadacorespondentărealizăriiobiectului 
principal al contractului.
4. Datele cu caracter personal schimbateîntrePăiţi nu pot 
deveniaccesibilesaucomunicateunorterţepărţineautorizatesaupuse la dispoziţiespreufilizareîntr-un alt 
mod. Prinurmare, Părtilevorluatoatemăsuriletehniceşiîn special arganizatoricenecesare, 
înceeacepriveşteobligaţuleasumateprinaceastăclauză:
•  vorîmpiedicapersoaneleneautorizatesfiobţinflacces la sistemele de prelucrareadatelor cu care sunt 
pielucratesauudlizatedatele cu caracter personal;
•  vorpreveniutilizHreafărâautorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor;
a  se vorasiguracăpersoanele care au dreptulsăutilizeze un sistem de prelucrare a datelor au 
accesnumai la datele la care au Drept de accesşicădatele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, 
modificatesau eliminate fărăautorizaţieîncursulprelucrăriisauutilizăriişidupSstocare;
•  se vorasigurac&datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificatesau eliminate 
fărăautorizaţieîntinipultransmiteriielectronicesautransportuluişicăesteposibîlsăverificeşisăstabileascăc 
ătre care organisme se doreştesă se efectuezetransferaldatelor cu caracter personal prinmijloace de 
transmitere a datelor,



« m  vorasiguracâ, încazuluneiacţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt 
prelucrate strict îaconfbrmîtate cu prezentulcontractulincheiatîntrePârţi;
•  se vorasiguracădatele cu caracter personal sunt protejate de distrugeresaupierdereaccidentală se 
vorasiguracSdatelecolectateînscopuridiferite pot fi prelucrateseparat.”
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3  SRL
A  |  q 5 S |*  h  Sediul Social: Bucureşti» Calea Vitau nr. 242, Parter, s a y s

^  Residential S3 & Camerele C3, C4, CS, Sector 3.
(Mttl TOMlJTMf

Nr. Inreg. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L 
760/02.04.2020

ibat de
Preşedinte Consiliu de Administraţie 

Alin -  Radu Panait

Raportul procedurii

L Referinţe:
Procedura de atribuire: Licitaţie competitiva 

Contract de achiziţie pmbiidfc

“Achiziţie utilaje second band finisor asfalt si cilindru vibrocompactor*;
Coduri CPV: 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2);

43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2). prin procedura de licitaţie competitiva 

Cod/Coduri CPV
43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2);
43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2).

Anunţ de participare:
o pe site-ul: www.constmctiis3.ro

- Au fost transmise 5 invitaţii de participare, după cum urmeaza:
- GLOBAL PARTS CONSULTING SRL - Invitaţia cu nr. 913/17.03.2020

- GENCO’93 S.A. Invitaţia cu nr. 914/17.03.2020;

- COSTA UTILAJE SRL - Invitaţia cu nr. 915/17.03.2020;

- EVIA UTILAJE SRL - Invitaţia cu nr. 916/17.03.2020;

- DANIKEN UTILAJE - Invitaţia cu nr. 917/17.03.2020.

ctHimuctm3 io

Atgcrillm Residential S3 SRL CUI 37409960 BANCA COMERCIALA HUMANA -  Sucuaotn Ftatclbna Tel: 0314 3344»
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL 
Sediul Social: Bucureşti, Calea Viian nr. 242, Parter, 

Camerele C3, C4, CS, Sector 3.
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Valoarea estimată a achiziţiei: 779.000 lei fora TVA.

2. Informaţii generale despre procedura de atribuire

2.1. Legislaţia aplicabilă 

Legislaţia aplicata:

Licitaţie competitiva conform a rt 7 din Regulamentul privind încheierea contractelor de 

achiziţie de produse, servicii si lucrări de către societăţile la care Sectorul 3 al Munîcipilului 

Bucureşti este asociat unic /  majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de 

Sectorul 3.

3c Modul de desfăşurare a procedurii de atribuire

Comisia de licitaţie competitivă numita prin Decizia Preşedintelui Consiliului de 

Administraţie al Societarii ALGORITHM  RESIDENTIAL S3 SRL nr. 98 din data de

24.03.2020, compusa din:

1. Director General - Banu Daniel -preşedinte;

2. Sef Departament Tehnic- Tascan Dorel -  membru;

3. Contabil S e f- Moldovan Doinita -  membru;

4. Birou Achiziţii -  Ropan Daniela Lucia -  membru;

5. Osnea Marius — membru.

Având ca membri de rezervă pentru comisia numită:

Andreea Popescu- Birou Achiziţii 
NicoletaBâeţică- Birou Achiziţii 
Andrada B aroga- Birou contabilitate

Operatorul economic care a depus oferta:

1. SC GENCO ’93 S.A - Scrisoare de înaintare Înregistrată ALGORITHM RESIDENTIAL 

S3 S.R.L. cu nr. 660/26.03.2019;

Algorithm Rcifdentul S3 SRL CUI- 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA Suctuuli Pttnlelinmii Tel 0314 334462
Cele* Vicia ar, 242 Reg. Corn 340,'5411/2017 RO97RNCBC027157646060001 .Ren F«: 0314 334,451
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3  SRI
ţ  Sediul Social; Bucureşti, Calea Vitau ar. 242, Farter,

B fis iriem ia J  § l i Camerele C3, C4, CS, Sector 3.

4. Procesul de evaluare a ofertelor

4.1. Calificarea ofertanţilor

Procesul de verificare a fost detaliat in procesele verbale, anexate prezentului raport după 

cum urmeaza:

- Proces-verbal privind evaluare a documentelor privind îndeplinirea cerinţelor de calificare 

din data de 31.03.2020 înregistrat la Algorithm Residential cu nr. 722;

în urma verificării îndeplinirii condiţiilor de participare şi a cerinţelor minime următorul 

ofertant au îndeplinit condiţiile de participare:

- SC GENCO ’93 S.A

Nr.
cri

Ofertant Motivele care au stat Va baza deciziei

1 SC GENCO’93 S.A îndeplineşte condiţiile de calificare

4.2. Evaluarea propunerilor tehnice

Propunerile tehnice au fost evaluate de comisia de evaluare în raport cu cerinţele minime din 

Caietul de Sarcini pe baza informaţiilor prezentate în propunerea tehnică, iar rezultatul evaluării se 

regăseşte in Proces-verbal privind evaluarea conformităţii propunerilor tehnice cu prevederile 

caietului de sarcini în procesul verbal nr. 723/ 31.03.2020 care este parte a dosarului achiziţiei 

în urma evaluării propunerilor tehnice, comisia de evaluare declara:

- oferta depusa de SC GENCO *93 S.A conforma;

4 3 . Evaluarea propunerilor financiare

Comisia de evaluare a constatat ca propunerea financiara este corelata cu propunerea tehnica 

prezentata de operatorul economic SC GENCO ’93 S.A, nu au fost identificate erori aritmetice , 

propunerea financiara se încadrează în valoarea estimată a achiziţiei, preţul propus nu este 

neobişnuit de scăzut în raport cu ce urmează, a fi livrat, rezultatul evaluării se regăseşte în Proces- 

verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformităţii

cais9tKliis3,n
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S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S  3 SRL
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitau nr. 242, Parter, £,*£££;

c__  Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

W

acestora cu propunerile tehnice înregistrat la Algorithm Residential S3 cu nr 759 /  02.04.2020, 

care este parte a dosarului achiziţiei

4.4 R ezultatul evaluării ofertelor

în  urma evaluării propunerii financiare, a fost declarata admisibila si conforma oferta prezentata 

de S.C. GENCO ’93 SA .

5. Aplicarea criteriului de atribuire şi stabilirea clasamentului ofertanţilor

Criteriul de atribuire este aplicat doar ofertei admisibile si luând în considerare informaţiile 
prezentate de Ofertant in oferta (propunerea tehnica si propunerea financiara) şi documentele care 
însoţesc oferta.

în urma aplicării criteriului de atribuire, aşa cum a fost stabilit in documentaţia de atribuire, 
clasamentul rezultat este identificat mai jos;

Nr.cit Ofertant ft»----ii—1 nff.uu# VArreţui ofertat Clasament
i SC GENCO’93 SRL 778,800 let î

5.1c Inform aţii din cadrul ofertelor declarate declarate de ofertanţi ca fiind confidenţiale, 
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală (In sensul prevederilor 
legislaţiei fin domeniul achiziţiilor publice/sectoriale)

Ofertantul SC GENCO ’93 SA nu a declarat că din oferta prezentata are informaţii 

confidenţiale.

6. Conflict de interese

Pe durata derulării procedurii de atribuire nu au fost identificate situaţii de conflict de interese.

7. Concluzii şi sem nături

Membrii comisiei de evaluare desemnează oferta prezentată de ofertantul S.C. OENCO’93 S.A 

ca ofertă câştigătoare pentru procedura de atribuire “Achiziţie utilaje second hand finisor asfalt si 

cilindru vibrocom pactor”

Algorithm Re ni S3 SRL 
Culci V iu  nr 242 
Bucuraţi Sector 3 031295

C U I : 3740S9W BANCA COMERCIALA ROMANA - Susurai Puitdltmm
Rcg. Cont «(«481/2011 R097RNCB IS7J4I B00I .Ron 

R07OftNCBO0871S7546O6ODQ2-EUii

Td. 0314 334.43Î 
Fax-0314 334 431 
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S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRI ^
/  ■ a r m  SediuiSociat: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter,*jSEi!E

= »  S S d S S  1 S 3  s Camerele C3, C4, C5, Sector 3.__________________

Mcv

Coduri CPV: 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2); 43312100-4 
Utiaje de nivelat (Rev.2), in urma aplicării criteriului de atribuire şi verificarea documentelor

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar original 
pentru a fi înregistrat în dosarul achiziţiei.

Comisia de evaluare:

Preşedinte- DanielBanu 

Membru -  Dorel Tascan 

Membru -  Doinita Moldovan

Membru -  Daniela Lucia Ropan

Membru -  Marius Osnea

Algorithm Ruidcnlial S3 SRL CU1 374099M BANCA COMERCIALA ROMANA -  Susurată PemtSomn
Calea Vida nr 243 Re*. Com J40/34BU30I7 RO97RNCB00B7157546060001 -Ron
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______ __________ _______ Camerele C3, C4, C5, Sector 3._____________

N r. 759/02,04.202©

Proces-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, 

inclusiv verificarea conformităţii acestora cu propunerile tehnice

încheiat astazi 02.04.2020 cu ocazia evaluării ofertelor depuse depuse in vederea atribuirii 
contractului de “Achiziţie utilaje second hand finisor asfalt si cilindru vibrocom pactor” ;

Coduri C PV ; 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2);

43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2), prin procedura de licitaţie competitiva.

Comisia de evaluare numita prin Decizia Preşedintelui Consiliului de Administraţie al

Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nr. 98 din data de 24.03,2020, compusa din;

1. Director General -  Banu Daniel -  preşedinte;

2. Sef Departament Tehnic- Tascan Dorel -  membru;

3. Contabil S e f- Moldovan Doinita -  membru;

4. Birou A chiziţii-Ropan Daniela Lucia -m em bru;

5. Osnea Marius — membru.

a procedat astazi 02.04.2020, ora 13°°, la sediul Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3

S.R.L., din sediul in Bucureşti, str. CaleaVitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3, la 

evaluarea propunerilor tehnice depuse.

Valoarea estimata a contractului: 778.800,00 lei fara TVA;

Evaluarea propunerilor financiare

Comisia de evaluare a constatat ca propunerea financiara este corelata cu propunerea tehnica 

prezentata de operatorul economic SC GENCO ’93 S.A, nu au fost identificate erori aritmetice ,

camtractfii* io
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Residential S3 s Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitau nr. 242, Parter, ™  ™

___________________________ Camerele C3, C4, CS, Sector 3._________________________

propunerea financiara se încadrează în valoarea estimată a achiziţiei.

în urma evaluării propunerii financiare şi pe baza informaţiilor prezentate de ofertantul SC 
GENCO *93 S.A, comisia de evaluare declara oferta depusa conforma.

în urma aplicării criteriului de atribuire, aşa cum a fost stabilit In documentaţia de atribuire, 
clasamentul rezultat este:

Nr.
a t

Denumire produs U.M Cantitate Fret unitar 

Lei fere TVA

1 Finisor asfalt buc 1 644 .9 0 0

2 Cilindru vibrocompactor buc 1 133.900

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original 
pentru a fi înregistrat în dosarul achiziţiei.

Comisia de evaluare:

Preşedinte- DanielBanu 

Membru -  Dorel Tas can

Membru -  Doinita Moldovan

Membru -  Daniela Lucia Ropan

M em bru- Marius Osnea

Semnătura

cmi5trualfc3.ro
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3  SRL
A  |  —  f: Bucureşti, Calea Vitau ur. 242, Parter,

^  R e s id e n t^ .I  saO rm erele C3, C4, CS, Sector 3.__________

N r. 723 /  31.03.2020

Proces-verbal privind evaluarea conform ităţii propunerilor tehnice 
cu prevederile caietului de sarcini

Încheiat astazi 31.03.2020 cu ocazia evaluaţii ofertelor depuse depuse in vederea atribuirii 
contractului de “Achiziţie utilaje second hand finisor asfalt si cilindru vibrocom pactor”;

Coduri CPV: 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere (Rev.2);

43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2). prin procedura de licitaţie competitiva.

Comisia de evaluare numita prin Decizia Preşedintelui Consiliului de Administraţie al 

Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nr. 98 din data de 24.03.2020, compusa din:

1. Director General -  Banu Daniel -  preşedinte;

2. Sef Departament Tehnic- Tascan Dorel -  membru;

3. Contabil Sef -  Moldovan Doinita -  membru;

4. Birou Achiziţii -  Ropan Daniela Lucia -  membru;

5. Osnea Marius -  membru.

a procedat astazi 31.03.2020, ora 13°°, la sediul Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 

S.R.L., din sediul in Bucureşti, str. CaleaVitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, CS, sector 3, la 

evaluarea propunerilor tehnice depuse.

Valoarea estimata a contractului: 778.800,00 lei fara TVA;

Evalnarea propunerilor tehnice.

Procesul de evaluare se realizează pe baza informaţiilor preliminare prezentate de Ofertant 
în oferta şi a documentelor suplimentare identificate în Oferta prezentată.

Principalele aspecte ale evaluării propunerilor tehnice sunt prezentate mai jos, în timp ce 
aspectele detaliate se regăsesc în anexe, daca exista, Ia prezentul proces verbal.

Operatorul economic SC GENCO ’93 SA  prezintă pentru fiecare produs in parte 
“ Declaraţie privind calitatea si conformitatea produselor”.



S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3  SMI
— .  i a n .  . ,  Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter,
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In unna evaluării propunerilor tehnice oferta depusa de SC GENCO *93 SA, îndeplineşte 
cerinţele minime de calificare impusa prin caietul de sarcini, după cum unneaza:

Cerinţe conform Caiet de Sarcini Oferta SC GENCO *93 S.A

Finisor asfalt 
Caracteristici tehnice
• Greutate proprie între 9.500 0.500 Kg
* Lungime totala între 5.000 + 5.100 mm
- Lăţime totala între 1.800 + 1.900 mm
- înălţime operaţionala între 3.200 + 

3.300 mm
- înălţime de transport între 3.000 + 3.100

mm
- Productivitate între 250 + 350 t/b

Caracteristici de deplasare
- Viteza de transport între 0 + 5 km/h 
A ntrenare

Instalaţie electrica între 11 + 13 V 
Buncăr descărcare m ixtura
- Capacitate între 9,00 + 11,001
- Lăţime (aripi deschise/aripi închise) 

între 3.000 +3.100 mm
- Lăţime (aripi deschise/aripi închise) 

între 2.250 +2.300 mm
Benzi transportoare m ixtura 

Număr benzi - 2 buc 
Snecuri repartizare m ixtura
- Număr snecuri - 2 buc 
G rinda asternere
- Lăţime de lucru (grinda de baza) între - 

1.700 -  3.400 mm
- Grosime max. strat aşternut - 250 mm 
C apadtati
- Rezervor combustibil între 90,0 1 +

100,01
- Rezervor ulei hidraulic între 70,0 1 + 

90,01

An de fabricaţie: 
Ore funcţionare: 
Garanţie:

2014 - 2015 
maxim 250 h 
m inim  6 luni -

Finisor asfalt 
Caracteristici tehnice
- Greutate proprie de 10.200 Kg
- Lungime totala de 5.050 mm
- Lăţime totala de 1.880 mm
- înălţime operaţionala de 3.270 mm
- înălţime de transport de 3.050 mm
- Productivitate de 300 t/h

Caracteristici de deplasare
- Viteza de transport între 0 + 

km/h
Antrenare
• Instalaţie electrica de 12 V 
Buncăr descărcare mixtura
• Capacitate de 10,51
- Lăţime (aripi deschise/aripi închise]

de 3.080 mm
• Lăţime (aripi deschise/aripi închise]

intre 2.250 +2.300 mm 
Benzi transportoare mixtura
- Număr benzi - 2 buc 
Snecuri repartizare mixtura
- Număr snecuri - 2 buc 
Grinda asternere
- Lăţime de lucru (grinda de baza) intre - 

1.700 -  3.400 mm
- Grosime max. strat aşternut - 250 mm 
Capadtati
- Rezervor combustibil de 95,01 

Rezervor ulei hidraulic de 80,01

An de fabricaţie: 
Ore funcţionare: 
Garanţie:

Oferta conforma

2015 
240 h
6 luni sau 500 h

Cilindru vibrocompactor 
Dimensiuni si mase
.  greutate operaţionala între 4.500 + 5.000 
kg
- lăţime lucru între - 1.350 + 1.400 mm

Cilindru vibrocompactor 
Dimensiuni si mase
- greutate operaţionala - 4.500 kg
- lăţime lucru -1.380 mm
- lăţime totala -1.468 mm
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3  SRL
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitau nr. 242, Parter,

____Camerele C3, C4, C5, Sector 3. nav mvjm* m a i iwourar too w u i

- lăţime totala intre -1.450 + 1.500 mm

Caracteristici de deplasare
- viteza de lucru (cu/fara vibrare) între 0- 
10,0 km/h

Acţionare
- motor
- răcire cu apa, 4 cilindri
- putere - 33,6 kW (45,1 Cp)/2600 rpm

Tambur!
- Iatime tamburi între 1.350 +1.400 mm
- diametru tamburi între 800 +1.000 mm
- grosime tamburi între 17+19 mm

Direcţie
- tip - articulat /  oscilant
- acţionare - hidrostatica

Sistem de vibrare
- tamburi vibratoari - fata, spate, fâta+spate
- acţionare - hidrostatica

Sistem de stropire:
-tip  - sub presiune;
- rezervor - între 250 - 3501

Capacitate rezervor combustibil - 50+601

An de fabricaţie: 2012-2013
Ore funcţionare: maxim : 1500 h
Garanţie: minim 3 lun i.

Caracteristici de deplasare
- viteza de lucru (cu/fara vibrare) între 0- 
10,0 km/h infinit variabiala

Acţionare
- motor Kubota V2403, răcire cu apa, 4 
cilindri
- putere - 33,6 kW (45,1 Cp)/2600 rpm 

Tam buri
- Iatime tamburi - 1.380 mm
- diametru tamburi - 900 mm
- grosime tamburi -18 mm

Direcţie
- tip - articulat / oscilant
- acţionare - hidrostatica

Sistem de vibrare
- tamburi vibratoari - fata, spate, fata+spate
- acţionare - hidrostatica

Sistem de stropire:
- tip - sub presiune;
-rezerv o r-3101

Capacitate rezervor combustibil -  5 5 1

An de fabricaţie: 2013
Ore funcţionare: 1400 h
Garanţie: 3 luni sau 250 h
Oferta conforma_____________________

în urma verificării si analizaţii propunerilor tehnice pe baza informaţiilor prezentate de 

ofertant, comisia de evaluare a concluzionat ca propunerea tehnica corespunde cerinţelor minime 

prevăzute în caietul de sarcini.
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3  SRL
Sediu! Sociali Bucureşti, Calea Vitau nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, CS, Sector 3.

Comisia de evaluare considera oferta depusa de operatorul economic: 

>  S.C. GENCO ’93 S.R.L. conforma;

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal intr-un singur exemplar original 
pentru a fi înregistrat în dosarul achiziţiei.

Comisia de evaluare:

Preşedinte -  

Membru -  

Membru -  

Membru -  

Membru -

Daniel Banu 

Dorel Tascan 

Doinita Moldovan 

Daniela Lucia Ropan 

Marius Osnea
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3  SUL ^  ^  ;j
£«//«/Social: Bucureşti, Calea Vitau nr. 242, Parter, Rrşş:*» iyţSRia „fia

Camerele C3, C4, CS, Sector 3._________________

N r. 722 /  31.03.2019

Proces-verbal privind evaluare a documentelor 

privind îndeplinirea cerinţelor de calificare

încheiat astazi 31.03.2020 cu ocazia evaluării ofertelor depuse depuse in vederea atribuirii 
contractului de “Achiziţie utilaje second hand finisor asfalt si cilindru vibrocom pactor” ;

Coduri CPV; 43312000-3 Utilaje pentru instalarea imbracamintei rutiere (Rev.2); 
43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2). prin procedura de licitaţie competitiva

Comisia de evaluare numita prin Decizia Preşedintelui Consiliului de Administraţie al

Societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL nr. 98 din data de 24.03.2020, compusa din:

1. Director General -  Banu Daniel -  preşedinte;

2. Sef Departament Tehnic- Tascan Dotei -  membru;

3. Contabil S e f- Moldovan Doinita -  membru;

4. Birou Achiziţii -  Rapăn Daniela Lucia -  membru;

5. Osnea Marius -m em bru.

a procedat astazi 31.03.2020, ora 13°°, Ia sediul Societarii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 

S.R.L., din sediul in Bucureşti, str. Calea Vitan nr. 242, parter, Camerele C3, C4, C5, sector 3, la 

evaluarea ofertelor depuse.

Valoarea estimata a contractului: 779.000,00 Id  fara TVA;

Situaţia personala a candidatului sau ofertantului

Nr. Formular CERINŢA SC GENCO ’93 SA
Formular 2 Informaţii generale Informaţii generate -  Formular nr. 2, semnat si 

stampilat de Hansa Mircea Octavian, datat 
24.032020.
CERINŢA ÎNDEPLINITĂ

Formular 3 Declaraţie privind evitarea 
conflictului de interese In 
conformitate cu prevederile

Declaraţie privind evitarea conflictului de 
interese In conformitate cu prevederile art. 59 - 
60 din Legea nr. 98/2016- Formular nr. 3,

Algorithm RaMerttal S3 SRL C U I.- 37403960 BANCA COMERCIALA ROMANA ■ SutwMla Putfclioui Tel. 0314 334 451
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3  SRL @
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitau nr. 242, Parter, £,*5*1*2

________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3._____________________

ait. 59 -60 din Legea nr. 
98/2016

semnat sf stampilat de Hansa Mircea 
Octavian, datat 24.03.2020.
CERINŢĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 4 Declaraţia privind 
neîncadrarea In situaţiile 
prevăzute la art. 164, art.165 
şi art. 167 din Legea nr. 
98/2016

Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile 
prevăzute la art 164, art.165 şi art 167 din 
Legea nr. 98/2016 Formular nr. 4, semnat sf 
stampilat de Hansa Mircea Octavian, datat 
24.03.2020.
CERINŢĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular S Propunere tehnica Prezintă propunere tehnica, semnata si 
stampilate, datata 24.03/2020 
CERINŢĂ ÎNDEPLINITĂ

Forrauter 6 Formular de oferta Prezintă formular de oferta, Anexa - 
centralizator de preturi fara oferta alternativa, 
Formular 6, semnat si stampilat Hansa Mircea 
Octavbm si datat 24.03.2020 
CERINŢĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 7 Declaraţie pe proprie 
răspundere privind 
respectarea obligaţiilor 
relevante din domeniile 
mediului, social si al relaţiilor 
de munca

Declaraţie pe proprie răspundere privind 
respectarea obligaţiilor relevante din domeniile 
mediului, social si a) relaţiilor de munca 
Formular nr. 7, semnat si stampilat de Hansa 
Mircea Octavian, datat 24.03.2020. 
CERINŢĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 8 împuternicire privind 
autorizarea semnării ofertei

Nu prezintă împuternicire

Formular 9 Declaraţie de acceptare a 
condiţiilor contractuale

Da, prezinte declaraţia prin care accepta 
condiţiile contractuale, semnat si stampilat de 
Hausa Mircea Octavian, datat 24.03.2020 
CERINŢĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 10 Declaraţie privind inexistenta 
stării de faliment

Declaraţie privind inexistenta sterii de faliment 
Formular nr. 10, semnat si stampilat de Hansa 
Mircea Octavian, datat 24.03.2020.
CERINŢĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 11 Experienţa similara 
Contracte experienţa similara

Experienţa similara prezintă: - contractul nr 
2535/B din 01.07.2019 cu SC Miighis&Mayer 
SRL - valoare 190.500,00 Euro,
CERINŢĂ ÎNDEPLINITĂ

Formular 12

.

Declaraţie privind lista 
principalelor livrări de 
produse în ultimii 3 ani

.

Declaraţie privind lista principalelor livrări de 
produse în ultimii 3 a n i-  Formular 12 semnat si 
stampilat de Hansa Mircea Octavian, datat 
24.03.2020.
CERINŢĂ ÎNDEPLINITĂ

SC GENCO *93 SA  a prezentat in copie următoarele:
- Certificat constatator;
- Certificat de înregistrare.

Algori&n Raidemnl S3 S3U. C U I.’37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA -  Sixututs Pnjielkmn Td 0314 334432
CllM V&UI nr 242 Reg. Com J40U34B1/2017 RO97RNCB0387157546Q60M1 -Rop Fus: 0314 334.451
Bucureşti Setlor 3 031295 RO70RNCB00S71J7Î46060002 -  EUR dgarttun
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Residential S3

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3SRL ^  jjgjjf
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Parter, ■5,'SSys «asSfclSn

________Camerele C3, C4, CS, Sector 3._________________

In urma verificam documentelor de calificare comisia de evaluare declara admisibila oferta 
depusa d e :

S.C GENCO’93 S.A

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original pentru 
a fi înregistrat în dosarul achiziţiei.

1. Director General -  Banu Daniel

2. Sef Departament Tehnic- Toscan Dorel

3. Contabil S e f-Moldovan Doinita

4. Birou Achiziţii -  Ropan Daniela Lucia

5. Osnea Marius

Algorithm RnMeidM S3 SRL C U I 374099» BANCA COMERCIALA ROMANA -  Suraiuli Fanteliomn Td .03(4  334 « 2
Calei Viu» Bl. 242 Rcg. Cam «0/34» 1/2017 RO97KNCB00»7U7346OM00l -Ron Fdl 0314 334.431
Buciumi Sectar 3 031293 R070RNCBOM7157546060002- EUR oIgDritlira.n=>ida«j<il®ErociI«mi

cautmctlfcltD



Alg
■8k

S.C  ALGORITHM  RESIDENTIAL S 3 S K L
n t h m  Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitau nr. 242, Farter,

i s l d e n t l a l  £ 3  a _  ,  _ _  _ .  „  .
____________Camerele C3, C4, CS, Sector 3._________

N r. 673/27.03.2020

Proces verbal
al şedinţei de deschidere a ofertelor

încheiat astazi 27.03.2020 cu ocazia cu ocazia deschiderii ofertelor depuse in 

vederea atribuirii contractului de "Achiziţie utilaje second hand finisor asfalt si cilindru 

vibrocom pactor”, Coduri CPV : Principale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea 

îmbrăcămintei rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2), prin procedura de 

licitaţie competitiva.

Preşedintele comisiei de evaluare informează ca procedura de achiziţie publica s-a 

organizat in conformitate cu prevederile conform art. 7 lit. a raportat !a a rt 15 din 

Regulamentului privind încheierea contractelor de achiziţie de produse, servicii si lucrări de 

către societăţile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti este asociat unic / majoritar, 

necesare realizării obiectivelor contractelor atribuite de Sectorul 3 aprobat prin HCLS 3 nr. 

614/27.11.2017.

Preşedintele comisiei de licitaţie competitivă declara deschisa şedinţa, da citire 

componentei comisiei si invita membrii acesteia sa reconfirme declaraţiile de 

confidenţialitate si imparţialitate.

Comisia de evaluare pentru procedura de licitaţie competitivă numita prin Decizia 

Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Societăţii ALGORITHM RESIDENTIAL 

S3 SRL nr. 98 din data de 24.03.2020, compusa din:

1. Director General -Banu Daniel -  preşedinte;
2. Şef departament tehnic - Tăşcan Dorel -  membru
3. Birou achiziţii- Ropan Daniela -  membru;
4. Contabil Şef - Moldovan Doiniţa - membru;
5. Osnea Marius -  membru

Algorithm Rciufcntul S3 SRL C U I .  37409960 HANCA COMERCIALA ROMANA -  Swuisdo PmtleJkam Tel
03)4 334 451
CetseVhaanr 242 Reg. Com M M UISBII RO97RNCB00I7157546060001 -Rea Fes
0314 334 431
Bucuraţi Sector 3 031293 R070RNCBMB71Î75460600Q2 ■ EUR
algorithm iwu'tfemid@gro*il con
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3SRL
A f l e :  o r l f t h m  Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitau nr. 242, Parter,

Reiidentta) s? , Camerele C3, C4, C5, Sector 3._________

iFm Z  ..-^MCv

isotoaftiM» s ta

Având ca membri de rezervă pentru comisia numită;

Andree Popescu - Birou Achiziţii 
Nicoleta Băeţică - Birou Achiziţii 
Andrada Baroga- Birou contabilitate

Preşedintele comisiei de evaluare deschide şedinţa precizând următoarele:

- Documentaţia de atribuire a fost postata pe site-ul societăţii la adresa 

www.constructiis3.ro;

- Au fost transmise invitaţii de participare următoarelor societăţi:

GLOBAL PARTS CONSULTING SRL - Invitaţia cu nr. 913/17.03.2020 

GENCO’93 S.A. Invitaţia cu nr. 914/17.03.2020;

COSTA UTILAJE SRL - Invitaţia cu nr. 915/17.03.2020;

EVIA UTILAJE SRL - Invitaţia cu nr. 916/17.03.2020;

DANIKEN UTILAJE - Invitaţia cu nr. 917/17.03.2020 

Nu au fost solicitate clarificări.

Operatorii economici care au depus oferta:

1. GENCO’93 S A  - Scrisoare de înaintare inrcgistrată ALGORITHM 
RESIDENTIAL S3 S.R.L. cu nr. 660/26.03.2020;

Se consemnează lista documentelor depuse de fiecare operatorul economic.

Situaţia personala a candidatului sau ofertantului

Nr. Formular DENUMIRE FORMULAR GENCO’93 SA
Formular 1 Scrisoarea de înaintare Da
Formular J Informaţii generale Da

Certificat de înregistrare Da-copie
Certificat ISO 9001:2015 Da-copie

Formular 3 Declaraţie privind neîncadrarea in situaţiile potential 
generatoare de conflict de interese

Da

Formular 4 Declaraţia privind neîncadrarea In situaţiile prevăzute la art.
S, cap. ] 0 din Regulamentul privind încheierea contractelor de 
achiziţie de produse, servicii si lucrări de către societăţile la 
care Sectorul 3 a! Municipiului Bucureşti este asociat unic / 
majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite 
de Sectorul 3 aprobat prin HCL Secor 3 nr 614/27.11.200117

Da

A lin iam  Residential S3 SRL 
0314334432

C U I 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA ■ Sucursala Rmlc&Mm Tel

Calei Vital v  242 
0314334,431

Reg Corn « 0/348112617 RO97RNCB00I 7I57546060001 .na i Fax

Bucuraţi Semn 3 031293
ilbt residential (ggauit m

ROTORNCBOIH7157Î4606WHH- EUR
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S.C ALGORITHM  RESIDENTIAL S 3 S R L  
ithm Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitau n r. 242, Parter, 
antiaisa.  Cam erele C3, C4, C5, Sector 3.

Formular 10 Declaraţie Da
Formular 11 Experienţa similara - finisor D a , prezintă procese 

verbale de punere in 
funcţiune

Formular 12 Declaraţie privind lista principalelor livrări de produse în 
ultimii 3 ani

Da

P R O P U N E R E A  T E H N IC A ;

Propunere tehnică
GENCO’93 S.A

Formular 5 Propunereatehnica Da

Formular 7 Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea 
obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social si al 
relaţiilor de munca

Da

PROPUNEREA FINANCIARA;

Criteriul de atribuire; „Preţul cel mai scăzut" Valoare estim ata : 779.000,00 lei fara TVA 
din care : Furnizare finisor asfalt -  645.000,00 lei fara TVA,
Cilindru vibrocompactor -134.000,00 lei fara TVA.

Elementele principale ale propunerii financiare GENCO’93 SA

Formularul de oferta -Form ular ar. 6 Da
Anexa Ia Formularul de oferta -Centralizator oreturi Da
Valoare fSrfi TVA în lei 778,800,60
Perioada de valabilitate a ofertei (zile) 90
Imnutemicire privind autorizarea semnării ofertei Formular 8 Nu
Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale- Formular 9 Da
Model contract Da

Operatorii economici ale căror oferte au fost respinse în  cadrul şedinţei de deschidere 
şi motivele respingerii sunt uimătorii/următoarele: Nu este cazul.

S-au solicitat clarificâri operatorilor economici dupS cum urmează: Nu este cazul.

Algorithm Residential S t SRL 
0314334 AS1

C U I 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucomb ftmieUomn Td

CUeaVitannr 242 
0314 334.411

Reg Com J4Q'5461/2017 RO97RNCB00871S7S4 6O60001 -Ron F w

Bucureşti Sector 2 03129! 
ilj n.residemislg\ ali ccm

RO7DRNCB00B7U75460C0002 - EUR

constructiid.io



&C ALG ORITH M  RESID ENTIAL S 5 S R L  
A l g o r i t h m  Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitau nr. 242, P arter,

Residential S3 s _  .  _ _  _ _  _  . .
_______________Cam erele C3, C4, CS, Sector 3, ___

» n  uaiunp « « * ■  tktttip u ri
IS 0M H 3M  a tU M itm iO K T

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere a 
ofertelor, urmând ca membrii acesteia, să analizeze în detaliu oferta, în şedinţe ulterioare, în 
conformitate cu cele stabilite prin documentaţia de atribuire.

Prezentul proces verbal s-a întocmit intr-un exemplar in original, urmând a se 
transmite pe e-mail si operatorilor economici.

Comisia de evaluare:

Preşedinte - Banu Daniel 

Membru -  Tăşcan Dorel 

Membru -  Ropan Daniela 

Membru -  Moldovan Doiniţa 

Membru -  Osnea Marius

Algorithm Residential S3 SRL 
0314 152

C U.l 37409960 BANCA C O M E R C IA L A  ROMANA SKunala Panteliomn Tel

Citea Vilanw 242 
0314.334 451

Reg Com H0/54B1/2017 R 0 9 7 R N C a0 0 8 îlî7 5 4 < O e 0 0 0 1  -Ron Fax

Bun t i  Sector 3 031295 
algorilhm.tesideiitiel@gnuil.can

R070RNC800B71S7546060002 - EUR

conitaictiis3 m
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S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3  SRL _
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitau nr. 242, P a r te ţg ^  

_________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3._______

Nr. 913 /17.03.2020

Către,
GLOBAL PARTS CONSULTING SRL

I N V I T A Ţ I E
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APLICĂRII PROCEDURII DE LICITAŢIE 

COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIREA ACHIZIŢIE UTILAJE SECOND HAND

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, sediul in Bucureşti, str. CaleaVitan nr. 242, parter, 
Camerele C3, C4, C5, sector 3; Telefon: 031 43 44 52, e-mail: algoritiim.adiizitii@gmail.com. in 
calitate de autoritate contractanta organizează procedura de licitaţie competitivă cu respectarea 
prevederilor art. 7 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziţie de produse, servicii 
si lucrări de către societăţile la care Sectorul 3 al Munidpilului Bucureşti este asodat unic /  
majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, având ca obiect atribuirea 
contractului de furnizare utfftfe.

1. Obiectul contractului: Achiziţie utilaje second hand - finisor asfalt-1 bucata si cilindru
vibrocompactor -  1 bucata, in conformitate cu cerinţele caietului de sarcini ataşat prezentei
invitaţii ;
2. Limba de redactare a orertei: limba română;
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limits de primire a ofertelor;
4. Termen livrare: 14 zile calendaristice începând cu data semnării contractului de ambele parti;
5. Criteriul utilizat pentru achizfţi sus menţionata: preţul cel mai scăzut.
6. Valoare estimata totala contractului: 779.000,00 lei fara TVA din caretFtirnizare finisor 

asfalt -  645.000,00 lei fara TVA, Cilindru vibrocompactor -134.000,00 lei fara TVA.
7. Coduri CPV Coduri CPV: Principale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei 

rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2).
8. Data limita pentru depunerea ofertelor: 27.03.2020, ora 10 M.
9. Data şi ora deschiderii ofertei: 27.03.2020, ora 11
Persoana contact informaţii suplimentare: Daniela Ropan -  tei. : +40 738 999 554, e-mail:
achizitii@algorithmresidcntial.ro.

Cu stima,

mailto:goritiim.adiizitii@gmail.com
mailto:achizitii@algorithmresidcntial.ro


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL ^  ^
Sediul Sodal: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, ParteErssgg S S i «ers*Sw

Camerele C3, C4, CS, Sector 3 . ________________

Nr. 914 /17.03.2020

Către,
GENCO’9 3  S.A.

I N V I T A Ţ I E
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APLICĂRII PROCEDURII DE UCITATTE 

COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIREA ACHIZIŢIE UTILAJE SECOND HAND

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, sediul iu Bucureşti, str. CaleaVitau nr. 242, parter, 
Camerele C3, C4, C5, sector 3; Telefon: 031 43 44 52, e-mail: algorithm.flchi7-itii@pmafl.cnm. in 
calitate de autoritate contractanta organizează procedura de licitaţie competitivă cu respectarea 
prevederilor art 7 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziţie de produse, servicii 
si lucrări de către societăţile la care Sectorul 3 al Municip&ului Bucureşti este asociat unic /  
majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, având ca obiect atribuirea 
contractului de furnizare utilaje.

L Obiectul contractului: Achiziţie utilaje second hand - finisor asfalt- 1 bucata si cilindru
vibrocompactor — 1 bucata, in conformitate cu cerinţele caietului de sarcini ataşat prezentei
m vitatii ;
2. Lim ba de redactare a  ofertei : limba români;
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;
4. Termen livrare: 14 zile calendaristice începând cu data semnării contractului de ambele parti;
5. C riteriul utilizat pentru achiziţi sus m enţionata: preţul cel mai scăzut.
6. Valoare estimata totala contractului: 779.000,00 lei fara TVA din care: Furnizare finisor 

asfalt -  645.000,00 Iei fara TVA, Cilindru vibrocompactor -134.000,00 lei fora TVA.
7. Coduri CPV Coduri CPV: Principale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea imbr&camintei 

rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2).
8. D ata lim ita pentru depunerea o fertelor: 27.03.2020, ora 10 30.
9. Data şi ora deschiderii o fertei; 27.03.2020, ora 11 °°.
Persoana contact informaţii suplimentare: Daniela Ropan -  tel. : 440 738 999 554, e-mail:
achizitii@alporithmresidential.ro.

Cu stima,

mailto:algorithm.flchi7-itii@pmafl.cnm
mailto:achizitii@alporithmresidential.ro


S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL @  @
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitan nr. 242, Partecf "^5 a*ss «t, &,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Nr. 915 /17.03.2020

Către,
Costa Utilaje SRL

ţîw &̂S3fiJ5â oo8i

I N V I T A Ţ I E
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APLICĂRII PROCEDURII DE LICITAŢIE 

COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIREA ACHIZIŢIE UTILAJE SECOND HAND

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, sediul in Bucureşti, str. Calea Vitan nr. 242, parter, 
Camerele C3, C4, C5, sector 3; Telefon: 031 43 44 52, e-mail: algorithm.achizitii@pmail.com. in 
calitate de autoritate contractanta organizează procedura de licitaţie competitivă cu respectarea 
prevederilor art. 7 din Regulamentul privind incheierea contractelor de achiziţie de produse, servicii 
si lucrări de către societăţile la care Sectorul 3 al Mujucipilului Bucureşti este asociat unic /  
majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, având ca obiect atribuirea 
contractului de ftimizare utflqje.

1. Obiectul contractului: Achiziţie utilaje second hand - finisor asfalt- 1 bucata si cilindru
vibrocompactor -  1 bucata, in conformitate cu cerinţele caietului de sarcini ataşat prezentei
invita ţii;
2. lim b a de redactare a ofertei: limba română;
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;
4. Termen livrare: 14 zile calendaristice incepand cu data semnării contractului de ambele parti;
5. Criteriul utilizat pentru achiziţi sus menţionata: preţul cel m ai scăzut.
6. Valoare estimata totala contractului: 779.000,00 lei fara TVA din care:Furnizare finisor 

asfalt -  645.000,00 lei fora TVA, Cilindru vibrocompactor -134.000,00 lei fora TVA.
7. Coduri CPV Coduri CPV; Principale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei 

rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2).
8. Data limita pentru depunerea ofertelor: 27.03.2020, ora 10 30.
9. Data şi ora deschiderii ofertei; 27.03.2020, ora 11 °°.
Persoana contact informaţii suplimentare: Daniela Rapăn -  tel. : +40 738 999 554, e-mail:
achi2itii@alg0rithmresidential.ro.

Cu stima,

Preşedinte Conşjlidt de Adm inistraţie 
PANAFT RADU ALIN

lGOr*thWc

mailto:algorithm.achizitii@pmail.com
mailto:achi2itii@alg0rithmresidential.ro


A ,«ilfes!& !r!î S.CALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL ^  @
Sediul Social: Bucureşti, Calea Vitau nr. 242, Parte£r£& 5  SSi-----------

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Nr. 916/17.03.2020

Către,
E via U tilaje S.R .L .

I N V I T A Ţ I E
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APLICĂRII PROCEDURII DE LICITAŢIE 

COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIREA ACHIZIŢIE UTILAJE SECOND HAND

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, sediul in Bucureşti, str. CaleaVitan nr. 242, parter, 
Camerele C3, C4, C5, sector 3; Telefon: 031 43 44 52, e-mail; alporithm.arfimHifffipmail.com. in 
calitate de autoritate contractanta organizează procedura de licitaţie competitivă cu respectarea 
prevederilor art. 7 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziţie de produse, servicii 
si lucrări de către societăţile la care Sectorul 3 al Municipilului Bucureşti este asociat unic /  
majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, având ca obiect atribuirea 
contractului de furnizare utilaje.

1. Obiectul contractului: Achiziţie utilaje second hand - finisor asfalt- 1 bucata si cilindru
vibrocompactor -  1 bucata, In conformitate cu cerinţele caietului de sarcini ataşat prezentei
invitadi;
2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de Ia termenul limita de primire a ofertelor;
4. Termen livrare; 14 zile calendaristice începând cu data semnării contractului de ambele parti;
5. Criteriul utilizat pentru achiziţi sus menţionata: preţul cel mai scăzut.
6. Valoare estimata totala contractului: 779.000,00 lei fara TVA din careiFurnizare finisor 

asfalt -  645.000,00 lei fara TVA, Cilindru vibrocompactor -134.000,00 lei fora TVA.
7. Coduri CPV Coduri CPV: Principale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei 

rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivelat (Rev.2).
8. Data limita pentru depunerea ofertelor: 27.03.2020, ora 10
9. Data $1 ora deschiderii ofertei: 27.03.2020, ora 11
Persoana contact informaţii suplimentare; Daniela Ropan -  tel. : +40 738 999 554, e-mail:
achi2itii<S)algorithmresidential.ro.

Cu stima,

Preşedinte Consiliul deAdrriGtistratid'N, 
PAN ATT RADU ALIN



S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3  SRL 
Sediu l Social: B ucureşti, Calea Vitau n r. 242, Partefif 
_________Cam erele C3, C4, C5, Sector 3. _____

Nr. 917/17.03.2020

Către,
DANIKEN UTILAJE SRL

I N V I T A Ţ I E
PENTRU DEPUNERE OFERTĂ ÎN VEDEREA APLICĂRII PROCEDURII DE LICITAŢIE 

COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIREA ACHIZIŢIE UTILAJE SECOND HAND

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, sediul in Bucureşti, str. CaleaVitan nr. 242, parter, 
Camerele C3, C4, C5, sector 3; Telefon: 031 43 44 52, e-mail: algorithm.achmtii/a>pmail.com. in 
calitate de autoritate contractanta organizează procedura de Udtafie competitivă cu respectarea 
prevederilor art. 7 din Regulamentul privind încheierea contractelor de achiziţie de produse, servicii 
si lucrări de către societăţile la care Sectorul 3 al Munidpilului Bucureşti este asodat unic / 
majoritar, necesare realizării obiectelor contractelor atribuite de Sectorul 3, având ca obiect atribuirea 
contractului de furnizare utUttfe.

1. Obiectul contractului: Achiziţie utilaje second hand - finisor asfalt- 1 bucata si cilindru
vibrocompactor -  1 bucata, in conformitate ca cerinţele caietului de sarcini ataşat prezentei
invitaţii ;
2. Limba de redactare a ofertei: limba română;
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la termenul limits de primire a ofertelor;
4. Termen livrare: 14 zile calendaristice începând cu data semnării contractului de ambele parti;
5. Criteriul utilizat pentru achiziţi sos menţionata: preţul cel mai scăzut.
6. Valoare estimata totala contractului: 779.000,00 lei fora TVA din care:Furnizare finisor 

asfalt -  645.000,00 lei fara TVA, Cilindru vibrocompactor -134.000,00 lei fara TVA.
7. Coduri CPV Coduri CPV: Prindpale - 43312000-3 Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei 

rutiere (Rev.2); 43312100-4 Utiaje de nivdat (Rev.2).
8. Data limita pentru depunerea ofertelor: 27.03.2020, ora 10 30.
9. Data şi ora deschiderii ofertei: 27.03.2020, ora 11 °°.
Persoana contact informaţii suplimentare: Daniela Ropan -  tel. : -MO 738 999 554, e-mail:
achizitii@algorithmresidentiaI.ro.

Cu stima,

mailto:achizitii@algorithmresidentiaI.ro
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Sir. Intrarea Odobeşts nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucureşti

Iv d c a h j
Nr. 335855/23.04.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

m ^ ' f

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie al societăţii Algorithm Residenţial S3 S.R.L. în vederea semnării contractului de 
achiziţie cu S.C. GENCO ‘93 S.A., în vederea iniţierii proiectului menţionat.

Compartiment 

Guvemanţă Corporativă 

Silviu Hondola

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în 
scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Dalele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturileprevăzule 
în Regulamentul UE20I6/679. printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3. 1

http://WWW.pnmane3.rO
mailto:acorporahva@pnm3fie3.ro

