
CONTRACT DE SERVICII 
Nr. / 0 S -7Z,Z.JZ 

SD3 SALUBRITATE SI 

INTRARE NR. C 
DESZAPEZIRS 

Preambul: 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 114/29.04.2020 privind acordul de prioritizare al intreprinderilor 
publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti la incheierea contractelor 
având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Direcţia 

Generală de Salubritate Sector 3; 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 433/2018, privind acordul referitor la atribuirea de către Direcţia 

Generală de Salubritate Sector 3 către intreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al 
Municipiului Bucuresti, a contractelor/acordurilor-cadru având ca obiect execuţia de lucrări şi/sau prestarea 
de servicii/firnizare produse; 
- Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achi=iţiile publice; 
- Normelor procedurale interne in vederea atribuirii de către Direcţia Generală de Salubritate Sector 3, către 

intreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a contractelor/ 
acordurilor-cadru având ca obiect execztlia de lucrări i /sau prestarea de servicii/ fi rnizare produse, aprobate 
prin Decizia Directorului General al Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 Nr. 177/ 26.05.2020. 

Direcţia Generală de Salubritate Sector 3, cu sediul in România, localitatea Bucureşti, str. Jean 

Steriadi nr. 17, parter, camera 1, Sector 3, Activitate economica - cod fiscal RO 40641101, având cont 

 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentata prin Director General — 

, in calitate de achizitor, pe de o parte 

şi 

SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL, cu sediul in România, localitatea Bucureşti, str. Calea Vitan, 

nr. 154-158, parter, birou nr. 2, Sector 3, Bucuresti, cod fiscal RO 37804020, fiind inregistrata la 

Registrul Comertului sub nr. J40/9896/21.06.2017, avand cont , 

deschis la Trezorefia Sector 3, reprezentata prin Presedinte CA- , in calitate de prestator, 

pe de alta parte 

2. Definiţii 

2.1 - in prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

u. contract — reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. 

b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, 

pentru indeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

— activităţi a căror prestare fac obiect al contractului 

e. termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 — Camera 

Internaţională de Comerţ (CIC). 

.f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul incheierii contractului şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. 

Nu este considerat fortă 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; 



g. cazul fortuit — un eveniment care nu poate fi prevazut şi nici impiedicat de către cel care ar fi 
fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs şi care face imposibilă executarea 
şi, respectiv, indeplinirea contractului de către una dintre părti; este considerat caz fortuit 
atunci când cauza producerii prejudiciului este circumscrisă unor imprejurări obiective care 
privesc insasi natura internă a lucrului sau sfera de activitate, control sau influenţă a 
debitorului obligaţiei 

h. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3.Interpretare 

3.1. in prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forrna 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 

in mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul contractului 

4.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de gestionare, de reparare şi de intreţinere a parcurilor de 
vehicule, COD CPV: 50111000-6, Servicii de reparare şi de intreţinere a maşinilor neelectrice, COD 
CPV: 50531000-6 şi Servicii de reparare şi de intreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor 
conexe, COD CPV: 50110000-9, in perioada convenită, in conformitate cu obligaţiile specifice din 
caietul de sarcini şi asumate prin prezentul contract. 
4.2. Serviciile se vor realiza in conformitate cu specificaţiile din manualul de utilizare al fiecărui 

autoturism/autoutilitară/autospecialăidotareisculă mecanizată. Manualele de utilizare vor fi puse la 

dispoziţie de autoritatea contractantă la semnarea contractului de servicii. În cadrul contractului 

Autoritatea Contractantă solicită ca prestatorul să efectueze: Servicii de gestionare, reparare şi de 

intreţinere a parcului auto şi a sculelor mecanizate ale Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 prin 

următoarele activităţi principale, insă fără a se limita doar la acestea: 

a) Activităţi de mentenanţă preventivă: 

- Asigurarea că toate vehiculele indeplinesc condiţiile de circulaţie pe drumurile publice 

- Asigurarea că nu există elemente care ar fi de natură a conduce spre defecţiuni majore sau 

pierderea garanţiei din culpa achizitorului. Prestatorul va intreprinde toate măsurile necesare de 

identificare şi inlăturare a acestora. 

- Asigurarea de revizii, doar dacă este cazul şi cu verificarea modului in care aceste acţiuni sunt 

de natură a afecta garanţia vehiculelor aflate in garanţie. Prestatorul are obligaţia de a nu 

intreprinde măsuri sau acţiuni, care ar conduce la pierderea garanţiei. 

- Prestatorul are obligaţia de a intocmi dosare care să cuprindă toate intervenţiile efectuate, 

pentru fiecare componentă a parcului auto. Pe baza acestora, Prestatorul va emite recomandări 

cu privire la explotarea in condiţii optime a parcului auto. 

b) Activităţi de mentenanţă corectivă: 

- Asigurarea funcţionalităţii vehiculelor in cazul apariţiei unor defecţiuni prin remedierea 

acestora, sub condiţia de a nu intreprinde acţiuni care ar conduce la pierderea garanţiei 

— Asigurarea de intervenţii mobile in cazul in care situaţia o impune 

— Asigurarea vulcanizării/inlocuirii anvelopelor. 



4.3. Orice intervenţie asupra parcului auto al achizitorului poate avea ca punct de reper două 
circumstanţe: 

a) Sesizarea din oficiu a prestatorului de servicii: Aceasta poate avea loc in urma desfăşurării 
activităţilor specifice de mentenanţă preventivă, atunci când prestatorul constată necesitatea realizării 
unei reparaţii neprevăzute, in vederea asigurării funcţionalităţii vehiculelor/ sculelor mecanizate. in 
acest sens, prestatorul va sesiza autoritatea contractantă prin transmiterea unei adrese, insoţită de un 
deviz estimativ. Achizitorul va analiza sesizarea i va aproba in tot sau in parte, sau va respinge 
devizul estimativ. Reparaţia se va realiza numai in baza aprobării in tot sau in parte a devizului 
estimativ, in limitele trasate de autoritatea contractantă. Prestatorul poate semnala şi propune soluţii cu 
privire la defecţiuni şi uzuri ce afectează siguranţa pasagerilor şi a circulaţiei, precum şi pentru a nu 
intâmpina probleme la eventualele controale ale organelor abilitate, defecţiuni identificate ca urmare a 
operaţiunilor de demontare şi/sau reasamblare de piese de schimb. Activităţile de mentenanţă 
preventivă se vor efectua tot pe baz'ă de comandă fermă a achizitorului. 
b) Sesizarea autorităţii contractante: in cazul in care achizitorul constată o problemă la unul dintre 
autovehiculele /autoutilitarele/ autospecialele şi sculele mecanizate, va programa bunul pentru 
realizarea unei constatări/diagnoze tehnice de specialitate, in urma căreia se va elibera un deviz 
estimativ. Devizul va fi transmis spre aprobare şi doar in urma primirii aprobării se va realiza reparaţia 
necesară. Achizitorul işi rezervă dreptul de a accepta in parte devizul estimativ transmis de către 
prestator. 
4.4. Serviciile vor fi prestate doar pe bază de solicitare fermă a achizitorului. Acceptarea devizului 
estimativ ca urmare a constatării unor defecţiuni din oficiu de către prestator, va fi considerată 

solicitare fermă. 

4.5. Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor prestate pentru achizitor prevăzute la art. 4.1 
de la prestator. 

5. Preţul contractului 

5.1. Preţul maxim al contractului plătibil prestatorului dacă se solicită cantitatea maximă de servicii 

este de 2.649.250 lei fără TVA, la care se adauga TVA in suma de 503.257,5 lei rezultand o valoare de 

3.152.607,5 lei cu TVA. 

5.2. Valoarea prevăzută la pct. 5.1 reprezintă valoarea maximă a prezentului contract şi va fi achitată 

de achizitor doar in cazul in care se solicită cantitatea maximă. 

5.3. Preţul contractului este ferm. 

5.4. Preţul contractului este format din: 

Tarif 
prestare sv. 
pt. vehicule/ 

scule prev. in 
Anexa nr. 

Nr. 

maxim 

e,, d ore/ 
lună 

Nr. 

buc. 

Preţ pe 

oră 

fără TVA/ 
lună 

Preţ total 

fără 

TVA/ 
lună 

Preţ total 

cu TVA/ 

lună 

Preţ total 

fără TVA/ 

5 luni 

Preţ total 

cu TVA/ 5 

luni 

I 10 106 110 116.600 138.754 583.000 693.770 

II 20 79 110 173.800 206.822 869.000 1.034.110 

III 20 25 90 45.000 53.550 225.000 267.750 

IV 5 389 50 97.250 115.727,5 486.250 578.637,5 

V 10 108 90 97.200 115.668 486.000 578.340 

TOTAL 529.850 630.521,5 2.649.250 3.152.607,5 

5.5. in cazul in care achizitorul apelează la clauza 7.3, preţul maxim al contractului poate fi 

suplimentat cu suma de 2.119.400 lei fără TVA, la care se adaugă TVA in suma de 402.689 lei, 

rezultând o valoare de 2.522.086 lei cu TVA, conform: 



Tarif 
prestare sv. 
pt. vehicule/ 

scule prev. m 
Anexa nr. 

Nr. 

maxim 

e,, d ore/ 
lună 

Nr. 

buc. 

Preţ pe 

oră 

fără TVA/ 

lună 

Preţ total 

fără TVA/ 
lună 

Preţ total 

cu TVA/ 
lună 

Preţ total 

fără TVA/ 
4 luni 

Preţ total 
cu TVA/ 4 

luni 

I 10 106 110 116.600 138.754 466.400 555.016 
II 20 79 110 173.800 206.822 695.200 827.288 
III 20 25 90 45.000 53.550 180.000 214.200 
IV 5 389 50 97.250 115.727,5 389.000 462.910 
V 10 108 90 97.200 115.668 388.800 462.672 

TOTAL 529.850 630.521,5 2.119.400 2.522.086 

6. Modalitatea de plată 

6.1.Prestatorul va emite factura/ facturile pentru serviciile prestate după semnarea procesului verbal de 
predare-primire. Fiecare factură va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere si de 
scadenţă ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original, la adresa specificată de Autoritatea 
Contractantă, precum si prin mijloace electronice ( e-mail la adresele: mecanizare@5a1ubritate3.ro , 
achizitii@salubritate3.ro , economic@salubritate3.ro ). 
6.2 Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termen de maxim 30 zile, de la data 

inregistrării facturii la autoritatea contractantă prin ordin de plată. 

7. Durata contractului şi termenul de livrare 

7.1. Contractul intră în vigoare după semnarea acestuia de ambele părţi. 

7.2. Dacă autoritatea contractantă nu apelează la prevederile art 7.3, prezentul contract incetează să 

producă efecte la data de 31.12.2020. 

7.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi prin act adiţional, semnat de părţile contractante, 

durata contractului de servicii, cu o durata ce nu poate depăsi 4 luni de la data expirării duratei iniţiale 

de indeplinire a acestuia. Dreptul achizitorului este condiţionat de existenta resurselor financiare 

alocate cu aceasta destinaţie. 

7.4. Prestarea serviciilor va fi asigurată de către prestator, pe baza comenzii achizitorului. 

8. Documentele contractului 

8.1. Documentele contractului sunt: 

a) Anexa nr. 1; 

b) Anexa nr. 2; 

c) Anexa nr. 3; 
d) Anexa nr. 4; 

e) Anexa nr. 5; 

f) caietul de sarcini; 

g) propunerea tehnică; 

h) propunerea financiară; 



9. Obligatiile principale ale prestatorului : 

9.1. Să asigure personal calificat şi în număr suficient pentru a face faţă volumului mare de servicii, 
astfel incât să poată asigura cu celeritate realizarea obiectului contractului, 
9.2. Să deţină/ menţină in valabilitate autorizaţia de funcţionare emisă de Registrul Auto Român 
(R.A.R.) pentru intreaga gamă de lucrări efectuate la autovehicule/ autoutilitare/ autospeciale/ dotări/ 
scule. Orice anulare, suspendare, retragere, expirare a autorizaţiei va constitui cauză de incetare de 
drept a contractului ce va fi incheiat, astfel incât prestatorul nu poate asigura aceste servicii decât în 
baza unei autorizaţii valabile. 
9.3. Să asigure o garanţie minimă de 6 luni, conform Legii nr. 449/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru serviciile prestate, a materialelor de exploatare şi a pieselor de schimb 
in conformitate cu normele fabricantului; 
9.4. Să desemneze o persoană de contact permanent şi să transmită autorităţii contractante, 
următoarele: nume, prenume, nr. telefon, adresa de e-mail; 
9.5. Să execute operaţiile de intreţinere, revizii şi reparaţii auto, conform prevederilor din 
instrucţiunile tehnice de intreţinere şi exploatare emise de către producătorul autovehiculului/ 
autoutilitarei/ autospecialei/ dotărilor/ sculelor, a normelor de timp şi a condiţiilor de calitate specifice 
fiecăruia/ fiecăreia in parte. Procedurile de intreţinere, revizii şi reparaţii auto, vor respecta manualul 
de service al producătorului, utilizând totodată echipamentul pentru reparaţii indicat de producător; 

9.6. Să verifice serviciile prestate astfel încât, autovehiculul/autoutilitara/autospeciala/dotarea/scula 
mecanizată să corespundă din punct de vedere tehnic norinelor impuse de legislaţie; 

9.7. Să emită recomandări scrise privind modul de utilizare/intreţinere a bunurilor care fac obiectul 
contractului; 
9.8. Să efectueze serviciile de intreţinere şi reparaţii cu piese de schimb cu caracteristici tehnice şi 

dimensionale care să le asigure un nivel calitativ, de performanţă şi siguranţă in exploatare. Acestea 
trebuie să fie în concordanţă cu reglementările tehnice definite in legislaţia internă referitoare la 
standardele naţionale care adoptă standarde europene; 
9.9. Să accepte piesele de schimb de la autoritatea contractantă (in cazul in care acestea există) şi să le 
returneze în cazul în care rămân, in urma unor preconizări de necesitate eronate; 
9.10. Să asigure in zilele lucrătoare un program de lucru prelungit, atunci când situaţia o impune şi să 

asigure mecanic auto in zilele de sărbătoare legală, in caz de necesitate a autorităţii contractante, 
9.11. Să asigure tractarea şi transportul gratuit la sediul unităţii de service a bunurilor care fac obiectul 
contractului, care sunt cu defecţiuni ce nu permit circulaţia în siguranţă, dacă acestea se află in trafic 
pe teritoriul sau in raza Municipiului Bucureşti. in cazul în care acestea vor fi imobilizate pe raza 
Municipiului Bucureşti, precum i în afara acestuia, prestatorul va asigura asistenţa tehnică la faţa 

locului precum şi tractarea până la sediul cel mai apropiat al unităţilor de service agreate de acesta; 
9.12. Să execute cu prioritate serviciile comandate de achizitor, respectiv să programeze 
autovehicule/autoutilitare/autospeciale în termen de cel mult 3 zile de la solicitarea programării şi să 

execute revizia în cel mult 48 de ore de la intrarea autovehiculelor/ autoutilitarelor/autospecialelor în 
service. 
9.13. Să execute diagnosticarea bunurilor ce fac obiectul prezentului contract in mod gratuit; 

9.14. Să intocmească documentele de constatare, devizul estimativ al lucrării i să presteze numai 

serviciile acceptate de către autoritatea contractantă; Achizitorul işi rezervă dreptul de a accepta in 

parte devizul estimativ transmis de către prestator. 

9.15. Să anunţe autoritatea contractantă ori de câte ori apar diferenţe faţă de documentele iniţiale de 

constatare; 



9.16. Să răspundă pentru orice lipsuri de pe bunurile care fac obiectul contractului (inventarul 
acestora), inlocuiri neautorizate de piese şi eventualele accidente suferite in service, pe timpul cât 
acestea se află in reparaţie; 

9.17. Să menţină legătura permanentă cu reprezentantul autorităţii contractante pentru rezolvarea 
rapidă a oricăror probleme legate de reparaţii, facturi, etc. 
9.18. Să asigure piesele de schimb şi materialele de exploatare necesare reparaţiilor şi reviziilor, iar 
piesele şi subansamblele inlocuite să fie restituite autorităţii contractante, sau in cazul in care acest 
lucru nu este posibil să se facă poze produselor schimbate; 
9.20. Să asigure termenul de constatare a unei defecţiuni care nu poate fi mai mare de 24 de ore de la 
sesizare; 
9.21. Să remedieze defecţiunile in termen de maxim 5 zile de la data primirii acceptului autorităţii 

contractante privind devizul de reparaţii, cu piesele de schimb aflate in stocul 
prestatorului/achizitorului. Nerespectarea termenului de remediere al defecţiunilor declarat in ofertă dă 

dreptul autorităţii contractante la rezilierea contractului, după efectuarea a 3 notificări asupra modului 
de derulare a contractului. 
9.22. Să permită unui reprezentant al achizitorului să urmărească reparaţia pe toată perioada de 
derulare/execuţie a acesteia. 
9.23. Prestatorul va informa persoana responsabilă, nominalizată de autoritatea contractantă, asupra 
tuturor eventualelor intervenţii apărute accidental în cadrul procesului de revizie sau reparaţie şi va 
obţine acordul acesteia pentru fiecare intervenţie suplimentară ce trebuie efectuată in vederea aducerii 
autovehiculului/autospecialei la parametrii de exploatare precizaţi de către producătorul fiecărui tip de 
autovehicul/autoutilitară/autospecială in parte. 
9.24. Prestatorul va motiva intervenţia suplimentară printr-o constatare sau o documentaţie tehnică 

prin care se va face dovada necesităţii efectuării respectivei intervenţii. Documentaţia tehnică 

menţionată se va ataşa in completare la devizul estimativ de reparaţie şi va sta la baza analizei 
preliminare necesare aprobării de către autoritatea contractantă a costurilor aferente reparării/inlocuirii 

reperelor in cauză şi/sau a efectuării operaţiunilor de remediere propuse. 

9.25. Să ia toate măsurile legale de asigurare a personalului propriu implicat in realizarea contractului, 

pe linie de protecţia muncii, mediu şi P.S.I., instruirea acestuia, acordarea echipamentului de lucru şi 

protecţie, cercetarea eventualelor accidente de muncă şi ihregistrarea acestora; 

9.26. Să respecte prevederile legale (HG 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare) prin 

deţinerea de personal anume desemnat pe linie de Sănătate şi Securitate in Muncă şi prin constituirea 

unui Comitet de Sănătate şi Securitate in Muncă; 

9.27. Să asigure paza bunurilor achizitorului şi să asigure integritatea acestora pe perioada reparaţiilor; 

9.28. Să nu efectueze alte lucrări, schimbări de piese sau accesorii, solicitate de conducătorii auto fără 

acordul expres al achizitorului, exprimat in scris; 

9.30. Să execute lucrări de calitate in conforinitate cu normele şi standardele in vigoare şi să 

despagubească achizitorul impotriva oricăror daune, interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natură, 

aferente, cu excepţia situaţiei in care o astfel de incălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 

intocmit de către achizitor. 

10. Obligatiile principale ale achizitorului 

10.1. Să asigure predarea autovehiculului in perioada de programare stabilită pentru revizie/ 

verificare/reparaţie; 

10.2. Să respecte termenele de plată; 

10.3. Să evalueze şi analizeze orice problemă semnalată de către prestator in unna verificărilor, cât şi 

soluţiile transmise şi să le comunice varianta agreată in scris; 



10.4. Să includă in bugetul propriu, resursele financiare necesare plăţii tuturor reparaţiilor efectuate de 
prestator şi plata preţului tuturor serviciilor efectiv şi corect prestate, pe baza facturii prezentate de 
Prestator şi acceptate la plată de către Achizitor, conforrn tarifului stabilit şi la termenul prevăzut. 

Prestarea serviciilor este confirmată prin procesul verbal de recepţie semnat, fără observaţii de către 

ambele părţi; 

10.5. Să verifice calitatea serviciilor prestate prin efectuarea unor probe de drum (recepţia serviciilor); 
10.6. Să ridice autoturismele/autoutilitarele/autospecialele reparate in cel mult 24 ore de la momentul 
in care prestatorul anunţă finalizarea lucrării. 

10.7. Să organizeze şedinţe de lucru cu prestatorul ori de câte ori este necesar pentru a identifica 
impreună soluţiile cele mai optime pentru a nu bloca intervenţia operativă; 

10.8. Să desemneze echipa implicată şi responsabilă cu interacţiunea şi suportul oferit prestatorului; 
10.9. Să numească responsabilul de contract care va monitoriza permanent derularea contractului şi să 

asigure contactul nemijlocit cu Prestatorul. 

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligatfilor 

11.1. in cazul in care, prestatorul nu işi indeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract sau le 
indeplineşte necorespunzător, atunci achizitorul are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare 

prevăzută la art.3 alin 21 din OG nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 
pentru obligaţii băneşti, precum i pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale in domeniul 
bancar, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate 
sau prestate necorespunzător pentru fiecare zi de intârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului. 
11.2. in cazul in care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu işi onorează obligaţia de plată a facturii in 
termenul prevăzut la pct. 6.2, prestatorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, 
aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 72/2013 privind 
măsurile pentru combaterea intârzierii in executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezulând 
din contracte incheiate intre profesionisti şi intre aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult 
decat valoarea contractului. 
11.3. Achizitorul işi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă intră in insolvenţă, cu condiţia ca această 

anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. in acest 

caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 

indeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului. 

Clauze specifice 

12. Ajustarea pretului contractului 
12.1. Preţul contractului este ferm pe intreaga perioadă de valabilitate a acestuia. 

13. Subcontractanţi 

13.1. in cazul in care in derularea activităţii prestatorului anumite părţi ale contractului sunt derulate 

de subcontractanţi, prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor pentru modul in care 

indeplineşte prezentul contract. 



14. Amendamente 

14.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai in cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului. 
14.2. Modificările contractului, se vor face doar prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi şi cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare la data incheierii acestuia. Dacă solicitarea de modificare 
provine de la prestator, acesta trebuie să inregistreze solicitarea la achizitor cu cel puţin 15 de zile 
inainte de data preconizată pentru intrarea in vigoare a actului adiţional. 

14.3. Părţile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni, prin act 
adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale nortnelor juridice. 
14.4. Niciun act adiţional nu poate fi incheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia 
forma unui act adiţional sau care nu respectă prevederile prezentului contract, va fi considerată nulă. 

15. incepere, finalizare, intărzieri, sistare 

15.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile in termenul convenit prin prezentul contract. 
(2) Prestatorul este responsabil pentru prestarea serviciilor in termenul agreat şi se consideră că a luat 
în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea intâmpina in acest sens şi nu va invoca nici un 
motiv de intârziere sau costuri suplimentare. 
(3) in cazul în care prestatorul suferă intârzieri datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili 
de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciilor. 
15.2. Dacă pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respectă termenul de prestare, acesta 
are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de 
prestare a serviciilor asumate în termenul de prestare se face cu acordul parţilor. 

15.3. in afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice 
intârziere in indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 
15.4 Dacă pe parcusul derulării contractului achizitorul nu respectă termenele de plată, acesta are 
obligaţia de a notifica, in timp util prestatorului modificarea datei de efectuare a plăţilor. Modificarea 
datei de efectuare a plăţilor se face cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional. 

15.5. Cu excepţia prevederilor clauzelor privind forţa majoră, o intârziere în efectuarea plăţilor dă 

dreptul prestatorului de a solicita penalităţi achizitorului, potrivit prevederilor clauzei 10. 

16. incetarea si denuntarea unilaterală a contractului: 
16.1 Prezentul contract incetează în următoarele situaţii : 
a) prin ajungere la termenul prevăzut in art. 7.1; 
b) prin acordul părţilor consemnat in scris; 
c) prin reziliere, in cazul in care una din părţi nu işi execută sau execută necorespunzător obligaţiile 

contractuale. 
d) prin denunţare unilaterală a contractului de către achizitor. 
e) dacă forţa majoră sau cazul fortuit acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 
30 zile. 
16.2 in situaţia rezilierii/rezoluţiunii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către 

prestator a obligaţiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu 

valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate. 

16.3. in situaţia in care executarea parţiala a obligaţiilor contractuale face imposibila realizarea 

obiectului contractului în integralitatea sa, chiar daca a fost recepţionata o parte din contract conforrn 

dispoziţiilor legale, prestatorul va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu intreaga 

valoare a obligaţiilor contractuale stabilite prin contract. 



16.4. Nerespectarea in 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 neindeplinirea 
respectivă precum şi la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neindeplinirea 
obligaţiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze in termen de maxim 5 zile de la data 
primirii notificării. 

16.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente intre 
părţile contractante. 
16.6. Părţile sunt de drept in intârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract. 
16.7 Achizitorul işi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, in cel mult 15 zile de 
la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului, sub condiţia 

notificărn prestatorului cu cel puţin 3 zile inainte. 
16.8 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului 
autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute acestuia in conformitate cu 
dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral contractul in 
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre următoarele situaţii: 

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situaţiile care ar fi 
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 -167 din Legea nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit prestatorului având in vedere o incălcare gravă a 
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene; 
c) in cazul modificării contractului in alte condiţii decât cele prevăzute de prevederile legale in 

vigoare. 
16.9. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă dreptul părţii 

lezate de a declara unilateral rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese. 
16.10. Achizitorul işi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, fără punere in 
intârziere, in cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data 
incheierii contractului, respectiv ar fi contrară interesului public. 
16.11. In cazul prevăzut la clauza 16.10, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a 
contractului. 
16.12. Cu excepţia situaţiilor prevăzute la clauza 16.10, 16.11 şi 16.12, rezilierea contractului poate fi 
solicitată de creditor numai după punerea in intârziere a debitorului obligaţiei neexecutate. Notificarea 
de punere in intârziere se transmite in conformitate cu clauza 26. 

17. intârzieri in indeplinirea contractului 
17.1. Prestatorul are obligatia de a indeplini contractul de servicii in conformitate cu clauzele 
prezentului contract. 
17.2. Dacă pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectă termenele de prestare atunci 
acesta are obligaţia de a notifica achizitorul in timp util; modificarea datei/perioadelor asumate se va 
face cu acordul părţilor, prin act adiţional. 

17.3. in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului, orice intârziere in 

indeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 



18. Cesiunea 

18.1. in prezentul contract este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acest contract, fiind 
posibilă numai cu acordul expres al debitorului cedat, obligaţiile născute rămânând in sarcina părţilor 
contractante, astfel cum au fost stipulate i asumate iniţial. 

Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate sau orice alte obligaţii asumate prin 
contractul subsecvent. 
18.2. Atunci când un subcontractant işi exprimă opţiunea de a fi plătit direct este permisă cesiunea de 
creanţă in favoarea subcontractanţilor legată de partea/părţile din contract care sunt indeplinite de către 
aceştia. Transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru 
partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, va avea loc in momentul in care va fi 
confirmată indeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare. 

19. Forţa majoră i cazul fortuit 

19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează părţile contractante de indeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta acţionează. 

19.3. indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei rnajore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor pănă la apariţia acesteia. 
19.4. Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte parţi, imediat şi 

în mod complet, producerea acesteia ţi să ia orice masuri care ii stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

19.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioada mai mare de 30 de zile, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi incetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
19.6. Dacă oricare parte consideră că au intervenit imprejurări de forţă majoră sau caz fortuit, care pot 
afecta indeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata 
probabilă şi efectul probabil al imprejurării de forţă majoră sau caz fortuit. in lipsa unor instrucţiuni 

scrise contrare ale achizitorului, Prestatorul va continua indeplinirea obligaţiilor sale in baza 
contractului de servicii in măsura in care acest lucru este posibil in mod rezonabil şi va căuta toate 
mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de 
evenimentul de forţă majoră sau caz fortuit. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative 
decât in urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului. 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1. Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neintelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau in legatură cu indeplinirea 
contractului. 
20.2. Dacă, după 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu 
reusesc să rezolve in mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca dispută să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului. 

21. Răspunderea contractuală 

21.1. Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute in prezentul 

contract atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. 



22. Limba care guvernează contractul 

22.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

23. Comunicări 

23.1. (1) Orice comunicare intre părţi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisă in scris. 
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atât in momentul transmiterii cât şi in momentul primirii. 
23.2. Comunicările intre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării in scris a primirii comunicării. 

24. Legea aplicabilă contractului 

24.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
24.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi 

reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de 
Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 
subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi 
şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul in cazul oricăror pretenţii şi acţiuni in justiţie 

rezultate din orice incălcări ale prevederilor in vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau 
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu. 

25. Protectia Datelor Cu Caracter Personal 

25.1. Părţile trebuie să respecte normele i obligaţiile impuse de dispoziţiile in vigoare, privind 
protecţia datelor cu caracter personal. 
25.2. Părţile sunt Inţeleg faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui 
operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează 
date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeană sau care le furnizează 
servicii. 
Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita 
la: 
• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau transferul 
informaţiilor personale; 
• informarea in caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, intr-un interval maxim de 72 ore 
şi, in cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de incălcare a 
securităţii datelor a ajuns in atenţia acestuia, 
• indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 
679/2016. 
25.3. Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care 11 au incheiat, 
acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau in alt scop face obiectul unui 
acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Părţi. De asemena perioada de stocare a datelor 
personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal 
al contractului. 
25.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor 
terţe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, Părtile vor lua 
toate măsurile tehnice şi in special organizatorice necesare, in ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin 
această clauză: 

• vor impiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care 
sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal; 
• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor; 



• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces 
numai la datele la care au Drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, 
modificate sau eliminate fără autorizaţie in cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare; 
• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără 
autorizaţie in timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice şi să 
stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin 
mijloace de transmitere a datelor; 
• se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau 
eliminate datele cu caracter personal inidin sistemele de prelucrare a datelor; 
• se vor asigura că, in cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt 
prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Părţi; 
• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală se 
vor asigura că datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 

26. Transparenţa 
26.1. Prestatorul inţelege şi acceptă dreptul achizitorului de a face publice clauzele prezentului 
contract şi a facturilor aferente acestuia prin publicarea acestora pe site-ul propriu şi implicit de a 

prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligaţiile contractuale şi ale Regulamentului UE. 

26.2. Achizitorul inţelege şi acceptă dreptul Prestatorului de a face publice clauzele prezentului 

contract şi a facturilor aferente acestuia prin publicarea acestora pe site-ul propriu şi implicit de a 

prelucra datele cu caracter personal in raport cu obligaţiile contractuale şi ale Regulamentului UE. 

Părţile au inteles să incheie azi,  042o , prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 

Achizitor 
Director General 

Prin imputernicit 

Director Direcţia Admin 

Şef Serviciu Juridic şi Control 

Şef Serviciu Ac ziţii, Administrativ şi 

Urm re Contracte 

Şef Serviciu Mecanizare 

Şef Servici F Econ ic 

Prestator 

Preşedinte C.A. 

Responsabil contract 
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Nr. 
crt. 

Categ de folos. Marca Tip Nr. Identificare An fabric. Nr. Inmatric. 

1 ABROLL UNILIFT IVECO IS70C12BA ZCFC170B105269995 2018 B 451 SDZ 
2 ABROLL UNILIFT IVECO IS70C12BA ZCFC170BX05270305 2018 B 452 SDZ 
3 ABROLL UNILIFT IVECO IS70C12BA ZCFC170B105270306 2018 B 453 SDZ 
4 ABROLL UNILIFT IVECO IS70C12BA ZCFC170BX05269994 2018 B 454 SDZ 
5 ABROLL UNILIFT IVECO IS70C12BA ZCFC170B405270641 2018 B 455 SDZ 
6 ABROLL UNILIFT IVECO I570C12BA ZCFC170B505271250 2018 B 456 SDZ 
7 ABROLL UNILIFT IVECO I570C12BA ZCFC170B905270957 2018 B 457 SDZ 

8 GUNOIERA MERCEDES-BENZ WDB9061531N688350 B 24 SDZ 

9 PERIE SCARAB M25H 5A9H09926JM034926 2018 B 13122 
10 PERIE SCARAB M25H 5A9H09343GM034343 2018 B 13123 
11 PERIE SCARAB M25H SA9H10114KM034114 2018 B 13124 
12 PERIE SCARAB M25H SA9H09749HM034749 2018 B 13169 

13 PERIE HAKO CM2200 WMU2X566CJWCM0057 2018 B 343 SDZ 

14 PERIE HAKO CM2200 WMU2X566CJWCM0055 2018 B 344 SDZ 

15 PERIE HAKO CM2200 WMU2X566CJWCM0054 2018 B 350 SDZ 

16 PERIE HAKO CM2200 WMU2X566CJWCM0059 2018 B 360 SDZ 

17 PERIE HAKO CM2200 WMU2X56E6HWCM0125 2017 B 380 SDZ 

18 PERIE HAKO CM 600 WHW14700281365200 2018 B 12842 

19 PERIE HAKO CM 600 WHW14700281364200 2018 B 12843 

20 PERIE HAKO CM 600 WHW14700281363200 2017 B 13165 

21 PERIE HAKO CM 600 WHW14700281366200 2018 B 13166 

22 PERIE HAKO CM 600 WHW14700281362200 2018 B 13167 

23 PERIE HAKO CM 600 WHW 14700281367200 2018 B 13168 

24 PERIE HAKO CM 600 WHW14700281550500 2018 B 13044 

25 PERIE ' GREEN MACHENE 2018106061 2018 B 13120 

26 PERIE GREEN MACHENE 2018106062 2018 B 13043 

27 PERIE GREEN MACHENE 2018106063 2018 B 13042 

28 PERIE GREEN MACHENE 2018106064 2018 B 13121 

29 MICROBUZ MERCEDES-BENZ 906BB50 WDB9066571P609650 2018 B 373 SDZ 

30 MICROBUZ MERCEDES-BENZ 906BB50 WDB9066571P611169 2018 B 374 SDZ 

31 MICROBUZ MERCEDES-BENZ 906BB50 WDB9066571P600224 2018 B 375 SDZ 

32 MICROBUZ MERCEDES-BENZ 906BB50 WDB9066571P628393 2018 B 376 SDZ 

33 MICROBUZ MERCEDES-BENZ 906BB50 WDB9066571P613333 2018 B 377 SDZ 

34 MICROBUZ FORD FBD/UYR62DCX WFOHXXTTGHHB64174 2017 B 387 SDZ 

35 FURGON FORD FCD WFOXXXTTGXJS47830 2018 B 310 SDZ 

36 FURGON FORD FCD WFOXXXTTGXJS47832 2018 B 319 SDZ 

37 FRIGOTERMA FORD FCD WFOXXXTTGXJL74619 2018 B 320 SDZ 

38 PLATFORMA FORD WFOEXXTTGEJY17724 2018 B 311 SDZ 

39 PLATFORMA 

40 PLATFORMA 
41 PLATFORMA 
42 PLATFORMA 
43 PLATFORMA 
44 PLATFORMA 
45 PLATFORMA 
46 PLATFORMA 
47 PLATFORMA 
48 PLATFORMA 
49 PLATFORMA 
50 PLATFORMA 
51 PLATFORMA 
52 PLATFORMA 
53 PLATFORMA 
54 PLATFORMA 
55 PLATFORMA 
56 PLATFORMA 
57 PLATFORMA 
58 PLATFORMA 

161 CAMIONETA 

59 DUBITA 
60 DUBITA 

62 CAMIONETA 
63 CAMIONETA 

FORD WFOEXXTTGEJY19307 2018 B 314 SDZ 

FORD WFOEXXTTGEJY20409 2018 B 315 SDZ 

FORD WFOEXXTTGEJY19306 2018 B 316 SDZ 

FORD WFOEXXTTGEJS50089 2018 B 318 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJS50081 2018 B 321 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJS50084 2018 B 323 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJB15706 2018 B 384 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJB15718 2018 B 383 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJB14090 2018 B 385 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJB06303 2018 B 382 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJB19531 2018 B 435 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJB19532 2018 B 434 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJB19530 2018 B 393 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJB15700 2018 B 392 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJB15695 2018 B 394 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEHP37967 2017 B 433 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJB15698 2018 B 444 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJB19533 2018 B 442 SDZ 
FORD WFOEXXTTGEJB07581 2018 B 443 SDZ 
FORD WFODXXTTGDJR51872 2018 B 233 SDZ 
FORD PU2 WFORXXWPGRjS24185 2018 B 312 SDZ 
FORD PU2 WFORXXWPGRHC741901 2017 B 313 SDZ 
TOYOTA AN1P(EU,N) AHTKB3C0902609419 2017 B 328 SDZ 
TOYOTA AN1P(EU,N) AHTKB3CD002609468 2017 B 330 SDZ 
TOYOTA AN1P(EU,N) AHTHB3CC002020440 2018 B 345 SDZ 



64 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTHB3CC402020554 2018 B 346 SDZ 
65 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTKB30B802362859 2018 B 347 SDZ 
66 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTHB3CCX02020056 2018 B 348 SDZ 
67 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTHB3CCX02020381 2018 B 349 SDZ 
68 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTBB3CD501750641 2018 B 441 AWA 
69 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTKB3CDX02618579 2018 B 436 SDZ 
70 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTKB3CD402618609 2018 B 439 SDZ 
71 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTKB3CD002618610 2018 B 437 SDZ 
72 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTKR3CO202618575 2018 B 440 SDZ 
73 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTKB3CB402364348 2018 B 447 SDZ 
74 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTKB3CB302364440 2018 B 448 SDZ 
75 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTKB3CC002516327 2018 B 459 SDZ 
76 AUTOTURISM DACIA DUSTER VF1HJD40659798488 2018 B 300 SDZ 
77 AUTOTURISM DACIA DUSTER VF1HJD40861921448 2018 B 963 SDZ 
78 AUTOTURISM DACIA DUSTER VF1HJD40159788175 2018 B 302 SDZ 
79 AUTOTURISM DACIA DUSTER UU1HS0C5G52248050 2015 B 133 SDZ 
80 ĂUTOTURISM DACIA , LOGAN UU14SDKH459432837 2018 B 301 SDZ 
81 AUTOTURISM DACIA LOGAN UU14SDKH459572050 2018 B 303 SDZ 
82 AUTOTURISM DACIA LOGAN UU145DKH461519893 2018 B 304 SDZ 
83 AUTOTURISM DACIA 4SDKH UU14SDKH461324420 2018 B 306 SDZ 
84 AUTOTURISM DACIA 4SDKH UU145DKH461324460 2018 B 307 SDZ 
85 AUTOTURISM DACIA 4SDKH UU145DKH461324461 2018 B 309 SDZ 
86 AUTOTURISM DACIA 4SDE3 UU145DE3456254816 2016 B 386 SDZ 
87 AUTOTURISM DACIA 4SDE3 UU14SDE3455872719 2016 B 389 SDZ 
88 AUTOTURISM MERCEDES-BENZ 639/2/LAB61305N WDF63981313769651 2012 B 433 EEE 
89 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTKB3CD302618536 2018 B 130 DIR 
90 CAMIONETA TOYOTA AN1P(EU,N) AHTKB3CC602516316 2019 B 131 DIR 
91 AUTOTURISM DACIA LOGAN UU145DE3456254819 2016 B 132 DIR 
92 AUTOTURISM DACIA LOGAN UU1450E3456254818 2016 B 133 DIR 
93 AUTOTURISM DACIA DOKKER UU185DRV557271437 2017 B 135 DIR 
94 AUTOTURISM DACIA LOGAN VAN UU1FSD1W543176735 2010 B 136 DIR 
95 PLATFORMA FORD FORD WFOEXXTTGEJY17725 2018 B 134 DIR 
96 ' AUTOTURISM DACIA LOGAN UU1L5DA3P48263200 2012 B 47 TFV 
97 AUTOTUSISM DACIA LOGAN UU1L5DA3P48263198 2012 B 47 TGG 
98 AUTOTUSISM DACIA LOGAN UU1L5DA3P48263212 2012 B 47 TZI 
99 'MICROBUZ FORD WFOHXXTTGHHB64166 2017 B 201 ADP 

100 AUTOUTILITARA IVECO IS35C12AA 1D11A1A ZCFCD35A405159412 2018 B 107 AET 
101 AUTOUTILITARA IVECO 1S35C12AA ZCFC535A105145562 2018 B 107 AEN 
102 AUTOUTILITARA FORD TRANSIT WFOCXXTTRCLR88480 2020 - 
103 AUTOUTILITARA FORD TRANSIT WFOCXXTTRCLR88028 2020 - 
104 AUTOUTILITARA FORD TRANSIT WFOCXXTTRCLA23856 2020 - 
105 AUTOUTILITARA FORD TRANSIT WFOCXXTTRCKM17424 2020 - 
106 AUTOUTILITARA FORD TRANSIT WFOCXXTTRCKJ78552 2020 - 

Achizitor 
Director General 

Prin impute 
Director Dire 

Şef Serviciul Jur 

Şef Serviciu izitii, Administrativ si Urmărire Contracte 

Şef Serviciu Mecanizare 

Şef Serviciu 

Prestator 

Presedinte C.A. 

Cons 1C 



ANEXA NR. 2 - CATEGORIA II 

A CONTRACTULUI NR. 

Nr. 
crt. 

Categ de folos. Marca Tip Nr. Identificare An fabric. Nr. Inmatric. 

1 ABROLL + STROP IVECO IG190EL2CA ZCFA71TJ602680803 2018 B 342 SDZ 
2 ABROLL + STROP IVECO IG190EL2CA ZCFA71TJ802680804 2018 B 351 SDZ 
3 ABROLL + STROP IVECO IG190EL2CA ZCFA71TJX02680805 2018 B 352 SDZ 
4 ABROLL + STROP IVECO IG190EL2CA ZCFA71TJ302680807 2018 B 353 SDZ 
5 ABROLL + STROP IVECO IG190EL2CA ZCFA71TJ102680806 2018 B 325 SDZ 
6 ABROLL + STROP IVECO IG190EL2CA ZCFA71TJ402680802 2018 B 341 SDZ 

7 ABROLL + STROP IVECO IG190EL2CA ZCFA71TJ502680808 2018 B 354 SDZ 
8 ABROLL IVECO AD260T41 WJME2NSS40C274218 2013 B 408 SDZ 
9 ABROLL MERCEDES-BENZ ACTROS 3341 K WD69321621L470565 2010 B 407 SDZ 
10 ABROLL MAN TGS26.320 WMA3OSZZOBP030784 2011 B 533 SDZ 
11 BASCULANTA MAN L.2007.46.009 WMAN37ZZ1KY391769 2019 B 401 SDZ 
12 GUNOIERA ISUZU N2R JAANPR85HH7100379 2017 B 326 SDZ 
13 GUNOIERA ISUZU N2R JAANPR85HH7100406 2018 B 337 SDZ 
14 GUNOIERA ISUZU N2R JAANPR85HH7100407 2018 B 338 SDZ 
15 GUNOIERA ISUZU N2R JAANPR85HH7100408 2018 B 339 SDZ 
16 GUNOIERA ISUZU N2R JAANPR85HH7100409 2018 B 340 SDZ 
17 GUNOIERA ISUZU N2R JAANPR85HH7100405 2018 B 317 SDZ 
18 GUNOIERA ISUZU N2R JAANPR85HJ7100231 2018 B 396 SDZ 
19 GUNOIERA ISUZU N2R JAANPR85HJ7100229 2018 B 395 SDZ 
20 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ8JY377426 2018 B 324 SDZ 
21 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ0JY377422 2018 B 332 SDZ 
22 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ9JY377354 2018 B 333 SDZ 
23 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZXJY377380 2018 B 334 SDZ 
24 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ8JY378592 2018 B 335 SDZ 
25 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ7JY377384 2018 B 336 SDZ 
26 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ1JY377364 2018 B 355 SDZ 

27 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ7JY378423 2018 B 356 SDZ 
28 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZXJY378447 2018 B 357 SDZ 
29 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ6JY378512 2018 B 358 SDZ 
30 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ2JY378460 2018 B 359 SDZ 
31 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ2JY378541 2018 B 361 SDZ 
32 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ5JY378484 2018 B 362 SDZ 
33 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ8JY378415 2018 B 363 SDZ 
34 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ7JY378499 2018 B 364 SDZ 

35 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ4JY378508 2018 B 365 SDZ 
36 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ8JY377278 2018 B 368 SDZ 

37 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ7JY378406 2018 B 369 SDZ 
38 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ7JY378437 2018 B 370 SDZ 

39 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZ2JY377339 2018 B 371 SDZ 

40 GUNOIERA MAN L.2007.46.010 WMAN18ZZXJY378545 2018 B 372 SDZ 

41 GUNOIERA DAF FAG CF 75 XLRAG75PC0E766753 2007 B 410 SDZ 

42 GUNOIERA DAF FAG CF 75 XLRAG75PC0E744706 2007 B 409 SDZ 

43 CONTAINER SKIPLOADER MAN L.2007.46.010 WMANO8ZZXJY377320 2018 B 366 SDZ 

44 CONTAINER SKIPLOADER MAN L.2007.46.010 WMAN08ZZ4JY377295 2018 B 367 SDZ 

45 CONTAINER SKIPLOADER MAN L.2007.46.010 WMAN08ZZ1KY389647 2019 B 445 SDZ 

46 CONTAINER SKIPLOADER MAN L.2007.46.010 WMAN08ZZ0KY389669 2019 B 446 SDZ 



47 PERIE MAN MAN FAUN WMAN14ZZ8JY380092 2018 B 223 SDZ 
48 PERIE MAN MAN FAUN WMAN14ZZ6JY380124 2018 B 222 SDZ 
49 PERIE MAN MAN FAUN WMAN14ZZ1JY379754 2018 B 225 SDZ 
50 PERIE MAN MAN FAUN WMAN14ZZ7JY380004 2018 B 221 SDZ 
51 PERIE MAN MAN FAUN WMAN14ZZXJY379722 2018 B 220 SDZ 
52 PERIE MAN MAN FAUN WMAN14ZZ3JY379738 2018 B 224 SDZ 
53 PERIE DAF L1EN2 XLRAEL1500L477215 2018 B 449 SOZ 
54 AUTOBUZ MAN 18.360HOCL WMAR33ZZ57C008382 2007 B 74 SDZ 
55 AUTOBUZ MAN 18.360HOCL WMAR33ZZ97C008370 2007 B 77 SDZ 
56 AUTOBUZ SETRA S415HD WKK62722113000817 2003 B 378 SDZ 
57 AUTOBUZ TEMSA T8163W NLTTB163W01050641 2007 B 379 SDZ 
58 AUTOBUZ MERCEDES-BENZ 0 350 NM061335813237937 2004 B 381 SDZ 
59 AUTOBUZ MAN 18.360HOCL WMAR33ZZ57C008379 2007 B 391 SDZ 
60 AUTOBUZ MAN 18.360HOCL WMAR33ZZ97C008384 2007 B 390 SDZ 
61 CAP TRACTOR SCANIA Y52R6X40005320912 2013 B 029390 
62 CAP TRACTOR MAN TX33540 WMA3OXZZ4CM590761 2012 B 029388 
63 CAP TRACTOR MAN TGX 26540 WMA3OXZZOEW190428 2013 B 029389 
64 CAP TRACTOR MERCEDES 934 WDB9340331L186645 2007 B 403 SDZ 
65 CAP TRACTOR MERCEDES 934 WDB9340331 L186643 2007 B 405 SDZ 
66 CAP TRACTOR MERCEDES 934 WDB9340331L234311 2007 B 404 SDZ 
67 CAP TRACTOR MAN MNL WMA06XZZ9FW206810 2015 B 09 SDZ 
68 CAP TRACTOR MAN L.2007.46.001 WMA06XZZ8FM676936 2015 B 19 SDZ 
69 CAP TRACTOR MAN L.2007.46.001 WMA05XZZ7FM670161 2015 B 18 SDZ 
70 SEMIREMORCA EFE ENDUSTRI EFE NP9EFEA18J3007039 2018 B 397 SDZ 
71 SEMIREMORCA EFE ENDUSTRI EFE NP9EFEA18J3007034 2018 B 399 SDZ 
72 SEMIREMORCA EFE ENDUSTRI EFE NP9EFEA18J3007040 2018 B 398 SDZ 
73 SEMIREMORCA MEGA MNUC MNLC SUGNL15A3F0004763 2015 B 21 SDZ 
74 SEMIREMORCA LACINENA SRV VSRSV3Y12ML076654 2012 B 02 SDZ 
75 SEMIREMORCA SCHMITZ SKI24 W5K00000001266752 2012 B 08 SDZ 
76 REMORCA KAESSBOHRER VI 4 WKK45800001010683 1993 B 64 CFB 
77 AUTOUTILITARA IVECO BASCULANTA ARSLAN ZCFA11J0402607965 2013 B 107 AEW 
78 AUTOBUZ MERCEDES-BENZ INTOUR NMB6133,6713235908 2004 B 96 KPT 
79 AUTOBUZ MERCEDES-BENZ INTOUR NMI361336713239218 2005 B 47 KPT 

Achizitor 

Director General 

Prin imputernicit 

Director Directi d, mi 

Şer Serviciul J 

Administrativ şi Urmărire Contracte 

Şef Serviciu lcanizare 

Sef Serviciu Lcoi j  ic 

Prestator 



ANEXA NR. 3 - CATEGORIA III 
A CONTRACTULUI NR. 

Nr. 
crt. Categ de folos. M arca Tip Nr. identificare An fabric. Nr. Inmatric. Accesorii 

1 AUTOSPECIALA CU CARLIG IVECO 2Y3C WJME62RP10C403626 2018 B 450 SDZ 
2 AUTOSPECIALA CU CARLIG IVECO 2Y3C WJME62RP40C407878 2018 B 460 SDZ 
3 AUTOSPECIALA CU CARLIG IVECO 2Y3C WJME62RP40C407752 2018 B 402 SDZ 
4 AUTOSPECIALA CU CARLIG IVECO WJME62RP80C412131 2019 B 411 SDZ 

5 BULDOEXCAVATOR JCB 3CX JCB3CX4TPJ2517083 2018 B 13118 2 x Graifer 

6 BULDOEXCAVATOR JCB 3CX14LFWM JCB3CX4TPJ2517214 2018 B 13119 1 x Graifer, 1 x 
7 INCARCATOR FRONTAL JCB 409 T4 JC840902VJ2682546 2018 B 13045 

Foarfecă 
Gheare incărcat Daleti

8 INCARCATOR FRONTAL JCB 409T4 JCB409P0VH2544438 2018 B 13046 Gheare (incărcat paleţi) 

9 INCARCATOR FRONTAL BOBCAT S 530 AZN713624 2018 FN - 
10 INCARCATOR FRONTAL BOBCAT S 530 AZN713523 2018 FN - 
11 INCARCATOR CU CUPA KOMATSU WA 470 WA470H50169 2012 FN - 
12 INCARCATOR CU CUPA KOMATSU WA470H50344 2012 FN - 
13 REMORCA SPECIALA PRONAR MP-1 SZBMPB100J3X00091 2018 B 406 SDZ 2 x Site 
14 PRB NISSAN NT400 CABSTAR VVVASUFF24F6184931 B 400 TTA - 
15 PRB NISSAN NT400 CABSTAR VVVASUFF24G6194288 B 06 TTA - 
16 PRB NISSAN NISSAN NT400 VVVA5XTF24K7221552 2019 B 104 KUN - 
17 PRB NISSAN NISSAN NT400 VVVASXTF24G7196591 2017 B 38 ADP - 
18 AUTOUTILITARA MAN 26.414FNLLC WMAT377771W041169 2001 B 394 SSS - 
19 BULDOEXCAVATOR TEREX TLB 840 SM SMFJB4BCOFGSM3703 2015 FN Gheare (incărcat paleţi) şi Picon 
20 BULDOEXCAVATOR TEREX 820 SMFH44TCOCAHM2285 2012 FN 1 x Freză săpat 

21 TOCĂTOR JENSEN D-2497 111711576 FN - 
22 INTORCĂTOR DE BRAZDE IWC HR N/A FN - 
23 INCĂRCĂTOR FRONTAL KOMATSU W A 380-7 KMTWA118LFHH62345 FN - 
24 STIVUITOR HYUNDAI 50 L - 7A HHIHHL07TB0000014 FN - 
25 MOTOSTIVUITOR KOMATSU EFD 30T-16R 701793R 2007 FN - 

Achizitor 
Director General ,, 

Prin imputernicit 
Director Directia A 

$ef Serviciul Juridic şi Con 

Şef Serviciu Achizitii, Adm istrativ şi Urmărire Contracte 

Şef Serviciu Mecanizare 

şef Servicitt Eco 

Prestator 

Preşedinte C.A. 



ANEXA NR. 4 - CATEGORIA IV 
A CONTRACTULUI NR. 

Nr. 
crt. Categ de folos. Marca Nr. bucăti Nr. Identificare An fabric. Nr. Inmatric. 

1 L1E- B MOPED CU DOUA ROTI PIAGGIO 1 RP8CA1100JV003316 2018 B-3 02228 
2 L1E- B MOPED CU DOUA ROTI PIAGGIO 1 RP8CA1100JV004154 2018 B-3 02227 

3 Glutton - 10 - - - 
4 Drujbe - 23 - - - 
5 Masini de tuns - 76 - - - 
6 Motofoarfeci - 65 - - - 
7 Suflante - 97 - 
8 Tija emondor - 9 - - - 
9 Trimmer - 75 - - - 
10 Atomizor - 17 - - - 
ii Scarificator - 9 - - - 
12 Tractor - 1 - - - 
13 Motofierăstrău elagaj - 3 - - - 
14 _Generator curent trifazat Honda -, — - - 

Achizitor 
Director General 

Prin imputernicit 
Director Direct 

Şef Serviciul Juridic şi CO-fitt'e 

Şef Serviciu Achizitii, AclrnitĂistrativ şi Urmărire Contracte 

$ef Serviciu Mecanizare 

Şef Serviciu Eco ic 

Prestator 

Preşedinte C.A. 

Con ie l uridic 



ANEXA NR. 5 - CATEGORIA V 
CONTRACTULUI NR. 

Nr. 

crt. 
Categ. de folos./ Denumire/ Model Nr. buc. 

1 PLUG 7 
2 Sărăriţă Grust SSP4000 7 
3 Benă 7 
4 Cisternă 10000L GRUST 7 
5 Instalaţie de spălat containere EFE 2 
6 Sărăriţă EPOKE SIRIUS 4 
7 Plug Hidrot 1 
8 Plug Hilltip 20 
9 Sărăriţă Snow Service 7 

10 Benă 7 
11 Cisternă 3000L 7 
12 Automacara braţ ridicător Nord Engineering 4 
13 Spălător Nord Engineering 1 
14 Plug Pronar 2 
15 Sărăriţă electrică Snowex 2 
16 Plug Hako 10 
17 Sărăriţă Hako 6 
18 Freză CERRUTI 6 
19 Motocompresor mobil Kasser 1 

Achizitor 
Director Generl 

Prin imputernicit 
Director Direcţia Admini 

Şef Serviciul Juridic şi Control 

Şef Serviciu Achiziţii, ministrativ şi Urmărire Contracte 

Şef Serviciu Mecaniz4r 

Şef Serv Econo ic

Prestator 

Preşedinte C.A. 

Consi uridic 



SALUBRITATE 
ŞI DESZAPEZIRE S3 

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti 

C.U.I.: RO 37804020 
salubritate.s3(ăvahoo.com 

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017 

Către, 

6D3 SALIJ3R1TATE S1 
DESZAPEZ1RE S3 S.R.L. 

1N186-ag Nr. 
Ziue Lune Anul"WJD 

Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE 
SECTOR 3 

INTRARE 
IEŞIRE Nr' )/5? 

Ztua . Luna   Anul P222 

Avănd în vedere Invitaţia de Participare nr. 8084/ 24.04.2020, vă solicităm să ne 

comunicaţi modalitatea prin care aţi calculat valoarea contractului. Menţionăm că acest lucru 

este necesar in vederea calculării de către societate a unor tarife pe oră pentru serviciile pe 

care doriţi să le contractaţi. 

Cu deosebită consideraţie, 

Preşedinte C.A. 



<0,14t:t* 

PRIMĂRIA 

SECTORULUI 
BUCUREŞTI 

31)3 SAWBRITEITRESIŢIA EN ERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 
DESZAPE2IRE 53 S.R.L. 

.... 
2.(:20 

Către: SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. 

DIRECŢIA GENEFIALĂ DE SALUBRITATE 
SECTOR 3 

INTRARE  
IEŞIRE 

Nr• ******,
** •-• -•  

Ziva k4. Luna . Q 1-  Anul 

Unnare a solicitării de clarificare inregistrata la Directia Generală de Salubritate Sector 3 cu 
nr. 8157/27.07.2020 vă comunicăm faptul că valoarea estimată a contractului a fost calculată la un 
număr maxim de ore, în funcţie de tipul autovehicului/utilajului/dotării/sculelor mecanizate astfel: 

- Pentru bunurile descrise în Anexa nr. 1 a documentaţiei - a fost luat în considerare un 
număr maxim de 10 ore/lună. 

- Pentru bunurile descrise în Anexa nr. 2 a documentaţiei - a fost luat în considerare un 

număr maxim de 20 ore lună. 

- Pentru bunurile descrise în Anexa nr. 3 a documentaţiei - a fost luat în considerare un 
număr maxim de 20 ore lună. 

- Pentru bunurile descrise în Anexa nr. 4 a documentaţiei - a fost luat în considerare un 

număr maxim de 5 ore lună. 

- Pentru bunurile descrise în Anexa nr. 5 a documentaţiei - a fost luat în considerare un 

număr maxim de 10 ore/lună. 

Totodată perioada contractuală prevăzută la care a fost raportată estimarea a fost 

01.08.2020-31.12.2020, cu posibilitatea prelungirii cu o perioadă maximă de 4 luni în confon-nitate 

cu prevederile art. 165 din HG nr. 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare. 

Cu deosebită consideraţie, 

Preşedinte comisie cu drept de vot 



503 SALLV;3RTATE S1 
s 

iE:§1 
. Luna 

SeltISOARE DE iNAINTARE 

Catre 
£./?-4/r5-f - CizuRii3E 3.rote 3 

Urmare a invitatiei nr 

Formularul nr. 7 

o2, k5
• ki;k";"'" 114A. 

411111» g 3 3S 

si 11). 

din data de   C>202E;) va 
prezentam oferta in scopul atribuirii contractului avand ca obiect 

‘Nyo,4 //fiawr, ir,,,,,wr A'' /2M1•40r V't* Acti 4 AZ?).)r. .1CY.4.. 4744‘1141# .C/. Z  noi 
SC  2,3 glit.£/z3.67727Z" .20:..57~24  3  SRL. va transmitem 
alaturat urmatoarele: 

a) Documente calificare 
b) Propunere tehnica 

c) Propunere financiara 

Operator c economi  b3 — 
Data completaril  $o. 4Z" 2:::)2c) 



PRIMĂRIA 

SECTORULUI 
BUCUREŞT1 

DIRECŢIA CENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 

SAWbRITATE-Sr -

uESZAPEZlR S3 S.R.L. 
KrikAig 0 

L.A<3 

Către: S.C. SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL 

DIRECŢIA GENEFIALĂ DE SALUBRITATE 
SECTOR 3 

INTRARE  Nr  g4V-
IEŞIRE 

Ziva L' una  Anul  " 

Având în vedere procesul verbal de negociere nr. 8442/ 31.07.2020 şi aprobarea 
Consiliului Local privind bugetul alocat cu această destinaţie, vă aşteptăm pe data de 
03.08.2020 la sediul Direcţiei Generale de Salubritate din Str. Releului nr. 4 pentru semnarea 

contractului ce are ca obiect de gestionare, reparare i de intreţinere a parcului auto 

a sculelor mecanizate ale Direcţiei Generale de Salubritate Sector 3 . 

Cu deosebită consideraţie, 

Preşedinte Comisie 



SALUBRITATE 
$1 DESZĂPEZIRE S3 

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, Bucuresti 
C.U.I.: RO 37804020 
email: salubritate.s3(&yahoo.com 

Reg. Com: J40/9896/21.06.2017 

Către: 

Directia Generabi de Salubritate Sector 3, 

DIRECTIA GENERALĂ DE SALUBRITAI
SECTOR 3 

INTRARE g5;Z5 
  1 IEŞIRE 

Nr.

Ziva 2) Luna  •..t).* Anul  

SD3 Salubritate si Deszapezire S3 SRL cu Sediul Social in Calea Vitan, nr. 154-158, 

parter, Biroul Nr. 2, Sector 3, reprezentă prin Preşedinte C.A. , vă transmitem ataşat 

Certificatul de Atestare Fiscală de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform 

Ofertei nr. 5978/ 31.07.2020. 

•Cu consideratie, 

Consilier Juridic, 



SECTORULUI 
BUCUREŞTI 3PRI MĂRIA 

DIRECŢIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 

SD3 SALLIBRJTAr::: Sl 

/ F-4  .... 

Către: S.C. SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL 
Lun,)  (38  Anul   20i 

Unnare a incheierii contractului de prestări servicii nr. 8501/ 03.08.2020 intre S.C. 

SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL şi Direcţia Generală de Salubritate Sector 3 vă 

inaintăm contractul cu S.C. Gradinariu Import Export SRL 7522/ 13.07.2020 şi 

documentaţia aferentă vehiculelor, utilajelor şi sculelor mecanizate, respectiv manualele de 

util izare. 

Cu deosebită consideraţie, 

Presedinte comisie 


