
CONTRACT SUBSECVENT 

In temeiul prevederilor: 

- 	Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Cu modificriIe si completriIe ulterioare; 

- Hotrârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuire contractului de achiziie publicá/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achizitiile publice, CU completarile 5i modificárile ulterioare; 

- Ordonanei de Urgenã a Guvernului nr. 46/2018 privind Infiinarea, organizarea 5i 

funcionarea Oficiului National pentru Achiziii Centralizate, Cu modificãrile i completãrile 

ulterioare; 

- Hotrârii de Guvern nr. 119/2019 pentru aprobarea Normelor metodologiCe de apliCare a 

prevederilor Ordonantei de Urgenà a Guvernului nr. 46/2018 privind Infiinarea, organizarea 

Si funcionarea Oficiului National pentru Achiziii Centralizate si pentru modificarea anexei nr. 

1 la Hotárârea Guvernului nr. 502/2018; 

si In baza ACordului-Cadru centralizat InCheiat de ONAC in numele si pentru utilizatori, inregistrat 

Cu nr. 1691/29.03.2022, 

s-a încheiat prezentul Contract subsecvent de prestãri servicii de telefonie mobilã Intre: 

1. PãriIe contractulul subsecvent 

Administratia Nationala " Apele Romane " - Administratia Bazinala de Apa Jiu , CU sediul in 

Craiova, Str. Nicolae RomanesCu, nr. 54, telefon: 0251.42.66.55, fax:0251.427.597,cont nr. 

R063TREZ291502201X017172, desChis la Trezoreria Craiova, Cod inregistrare fiscal RO 23886365 

legal reprezentata prin dr. ing. Mann TALAU - Director si ec. Cristian TONICA - Director 

Economic, In calitate deAchizitor, pe de o parte, In calitate de Utilizator menionat In Acordul-

cadru centralizat nr. 1691/29.03.2022, numit in continuare "Achizitor", pe de o parte, 

Si 

VODAFONE ROMANIA S.A. Cu sediul In Bucureti, Strada Barbu Vcrescu nr. 201, Sector 2 , nr. 

de Inregistrare In Registrul Comertului i40/9852/1996, telefon 0372022934, fax 0372021473, 

având OF RO 8971726, cont IBAN RO 29 TREZ 7005 069X XXOO 0710 deschis la Trezoreria Direcia 

de Trezorerie Contabilitate DTCPMB Bucureti, reprezentat prin d-na Corina Nicolita, având 

funcia de Account Manager, In calitate de Prom itent-Prestator In Acordul-cadru centralizat nr. 

1691/29.03.2022, numit In continuare "Contractant", 

pe de alt parte, 

fiecare denumit In continuare "Parte" 5i Impreun "Pàri"; 



Având In vedere Ca: 

- 	O.N.A.C., acionând In numele si pentru Utilizatorii menionai in Anexa 2 la Caietul de sarcini, 

a derulat procedura de atribuire pentru Incheierea unui acord-cadru centralizat având ca 

object prestarea serviciilor de telefonie mobilã; 

In urma evaluaril ofertelor primite, a fost selectat 1 operator economic cu care O.N.A.C. a 

Incheiat Acordul-cadru centralizat nr. 1691/29.03.2022; 

Contractantul s-a clasat pe locul I In clasamentul Intocmit dupá evaluarea ofertelor, In baza 

prevederilor ofertei depuse de càtre acesta. 

PãriIe au agreat urmàtorii termeni i urmátoarele condiii ce vor guverna relatia dintre acestea 

pe parcursul implementarii Contractului Subsecvent, Impreuná cu urmàtoarele anexe ce 

reprezintà documentele Contractului Subsecvent i care vor face parte integrantà din acesta: 

Anexa nr. I Acordul-cadru centralizat semnat de càtre ONAC cu Contractantul semnatar 

al prezentului Contract Subsecvent 

Anexa nr. II Caietul de sarcini inclusiv ràspunsurile transmise de càtre ONAC ca ráspuns 

la 	solicitàrile 	de 	clarificãri 	adresate 	de 	càtre 	poteniaIii 	ofertani 	pe 

parcursul derulàrii procedurii de atribuire centralizata 	i/sau masurile de 

remediere aplicate pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice 

i/sau financiare 

Anexa nr. III Oferta Contractantului (propunerea tehnicà 	iniiaIá 	i finalã 	precum si 

propunerea financiarã finalà) 

Anexa nr. IV Garania de bunà execuie 

Anexa nr. V Numerele de telefon care trebuie portate 	i data la care portarea trebuie 

final izatà 
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SECTIUNEA 1 INTERPRETAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT 

1.1 Definitii 

In prezentul Contract subsecvent urmätorii termeni vor fi interpretai astfel: 

a) Abonament— servicii de telefonie mobilà care se asigurá unui Utilizator; 

b) Accesoru ale serviculor de telefonie mobilà - Terminalele, cartelele SIM pe care C4ct\antuI 

are 	obIigaia de a le furniza pentru prestarea serviciilor de teIefonimobiInf or m 

prevederilor Caietului de sarcini; 
It 
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c) Achizitor - utilizatorii beneficiari ai Acordului-cadru centralizat, parte semnatar6 a 

Contractului Subsecvent; 

d) Acord-cadru centralizat - reprezintá inelegerea scrisà intre ONAC In numele i pentru 

Achizitori si Contractant prin care se stabilesc termenii si condiiile care vor guverna atribuirea 

si derularea contractelor subsecvente ce urmeazà a fi Incheiate de càtre Achizitor In baza 

prevederilor Acordului-cadru centralizat, precum i toate anexele sale. 

e) Act Aditional - document prin care se modificá termenii si conditiile prezentului Contract 

Subsecvent, in condiiile Legii nr. 98/2016 privind achiziiiIe publice, cu modificárile si 

completrile ulterioare. 

f) Activitate neprestatá - activitate pe care Contractantul este obligat sá o efectueze i nu o 

indeplinete In termenele stabilite prin Caietul de sarcini. 

g) ANCOM - Autoritatea Naionalã pentru Administrare i Reglementare in Comunicaii 

h) Caiet de sarcini - documentul cuprinzând in detaliu specifica;iile tehnice ale Serviciilor de 

telefonie mobilá care fac obiectul Acordului-cadru centralizat Si al Contractului Subsecvent. 

i) Cazfortuit - eveniment care nu poate fi prevzut si nici impiedicat de cãtre cel care ar fi fost 

chemat s5 r6spuncI6 dacà evenimentul nu s-ar fi produs. 

j) Conflict de interese - once situaie influenând capacitatea Contractantului de a exprima o 

opinie obiectiv5 si imparialã sau care II impiedicá pe acesta, in once moment, sá acorde 

prioritate intereselor Achizitorului. 

k) Contract de subcontractare - acord scris Incheiat intre Contractant 	i 

subcontractantul/subcontractanii introdus/introdui pe parcursul implementárii acordului-

cadru prin care Contractantul incredineazã unui tert executarea unei pàri din Contractul 

Subsecvent. 

I) Contract Subsecvent - actul juridic incheiat intre Utilizator in calitate de ,,Achizitor" si 

prestatorul de servicii, in calitate de ,,Contractant"; 

m) Contractant - Prom itentul-Prestator semnatar al Acordulul-cadru centralizat, parte 

semnatarã a prezentului Contract Subsecvent atribuit acestula in baza Acordului-cadru 

centralizat. 

n) Data de Incepere aprestáriiServicii!orde telefonie mobilá - reprezint6 termenulin care, dup 

semnarea Contractului Subsecvent, Prom itentul-Prestator are obligaia sá inceapà prestarea 

Serviciilor de telefonie mobilà; 

o) Data semnárii si data intrárii In vigoare - Inseamná data semnàrii prezentului Contract 

Subsecvent de ctre ultima dintre pàrile semnatare, respectiv data de la care prezentul 

Contract Subsecvent va incepe sã producá efecte juridice intre Pri, condiionat, dacà este 

cazul, de prezentarea de ctre Contractant a garaniei de buná executie in cuantumul Si forma 

solicitat; 

p) Finalizare este atunci când Contractantul: 

i. a realizat toate activittile stabilite prin Contractul Subsecvent si a prezentat toate 

Rezultatele, astfel cum este stabilit in Caietul de sarcini si oferta depus, 

ii. a remediat eventualele Neconformitái care nu ar Ii permis utilizarea Serviciitor de 

cátre Achizitor, In vederea obinerii beneficiilor anticipate si indeplinirii q 	cOxp 
/ 

comunicate prin Caietul de sarcini, 	 / 	
• 

iii. Serviciile de telefonie mobilá au fost recepionate frà obieciuni. 

t' 
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q) Fortá  majorä - este once eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil 

independent de controlul PãriIor, care nu se datoreazá culpei acestora, care nu putea fi 

prevzut In momentul Incheierii Contractului Subsecvent i care face imposibilà Indeplinirea 

obligaiilor de càtre una dintre Pãri si include calamitái, greve, sau alte perturbáni ale 

activitàii industriale, aciuni ale unui inamic public, rãzboaie, fie declarate sau nu, blocade, 

insurecii, revolte, epidemli, alunecãri de teren, cutremure, furtuni, tràsnete, inundaii, 

deversàri, turbulen%e civile, explozii si once alte evenimente similare imprevizibile, mai presus 

de controlul pàriIor si care flu ar putea fi evitate prin luarea màsunilor corespunzàtoare de 

diligenà. 

r) Functionare defectuoasá a Terminalului i cartele! SIM - un comportament al Terminalului 

i/sau a cartelei SIM care impiedicã utilizarea acestora In condiii normale i pentru scopul 

pentru care au fost concepute. 

s) Incident - once perturbare, disfuncionalitate sau intreruperea funcionànii serviciilor i care 

afecteazà disponibilitatea acestora, determinând imposibilitatea unui abonat de a utiliza 

serviciile descrise in Caietul de sarcini la nivelul de calitate i/sau performanà agreat in baza 

conditiilor contractuale. 

t) Invita!a pentru semnarea unui Contract subsecvent - comunicarea transmisã de ctre un 

Achizitor ctre Contractantul clasat pe primul bc in clasamentul Intocmit la semnarea 

Acordulul-cadru centralizat, prin care II invitS pe acesta din urmá sà semneze Contractul 

subsecvent In conformitate cu prevederile Acordului-cadru centralizat, a Caietului de sarcini i 

a Ofertei. 

u) In scris - reprezint5 once comunicare In formà scrisã, indiferent de modalitatea de transmitere 

(fax, potà/ curierat, e-mail), Insoità de confirmarea de pnimire. 

v) Intrerupere a furnizärii serviciului - once intrerupere a Serviciibor de telefonie mobilà, 

neanunatã de cãtre Contractant i constatatä de Achizitor, a crei durat5 este mai mare de 

10 minute. 

w) Lege - once lege, statut, ordonanà, cod, hotãrâre, ordin, statut, reglementare, regulà, decret, 

directivã, regulament, tratat, act administrativ cu caracter obligatorlu i aplicabil/aplicabilà In 

Roman i a. 

x) Locul !ivrärll - este destinaia finala, respectiv adresa/adresele de livrare precizat(e) In 

prezentul Contract Subsecvent, unde Contractantul trebuie sà livreze Terminalele i cartelele 

SIM aa cum este prevãzut in Caietul de sarcini i in prezentul Contract Subsecvent. 

y) Neconformitate (Neconformitâti) - prestaie de slabá calitate sau deficiene care Incalcà 

sigurana, calitatea sau cerinele tehnice i/sau profesionale prevàzute de Caietul de sarcini 

i/sau de Legea aplicabilà i/sau care fac Rezultatele prestànii servicilbor necorespunzàtoare 

scopunilor acestora, astfel cum sunt prevazute in Caietul de sarcini i/sau de Legea aplicabilà, 

precum i once altà abatere de la cerinele i de la obiectivele stabilite in Caietul de sarcini. 

z) NeIndep!inire defectuoasä a obIigaii!or asumate In Contractul Subsecvent - situ alia in care 

Contractantul a atins pragul de 5 (cinci) cazuri in care au fost percepute daune-interese 

conform mecanismului prevazut la seciunea 5.3.4 din prezentul Contract Subsecvent. 

aa) Ofertä - actul juridic prin care Contractantul si-a manifestat voina de a seffa din punct 

de vedere juridic, in Acordul-cadnu centralizat i in prezentul Corrtract 	p Su' snt, si cane 
;: 	\\ 
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cuprinde propunerea financiará finalá, propunerea tehnicà initiaI5 si finalá precum si alte 

documente care au fost mentionate In documentatia de atribuire centralizatà. 

bb) Oficiul National pentru Achizi;ii Centralizate (ONAC) - unitate de achizitii centralizate care 

Incheie Acordul-cadru centralizat in numele si pentru utilizatori. 

cc) Penalitate - suma de bani plátibilà de ctre una dintre Päri cátre cealalt6 Parte in caz de 

neindeplinire a obIigaiilor din Contractul Subsecvent, In caz de neIndeplinire a unei p5ri a 

Contractului subsecvent sau de Indeplinire cu Intârziere a obIigaiiIor, astfel cum s-a stabilit 

prin documentele Contractului Subsecvent. 

dd) Personalul Contractantului, Achizitorului - personalul implicat In derularea si implementarea 

Contractului Subsecvent de càtre fiecare dintre P5rile contractante, aa cum este acesta 

comunicat de ctre Contractant In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, respectiv 

de ctre Achizitor, prin prezentul Contract Subsecvent. 

ee) Pretul serviciilor - costul abonamentului lunar f5r5 TVA (cu sau fàrà terminal inclus), conform 

Propunerii financiare finale 

ff) Prejudiciu - paguba produsã uneia dintre Pri de cátre cealalt5 Parte prin neexecutarea/ 

executarea necorespunzàtoare ori cu intârziere a obligaiilor stabilite prin Contractul 

Subsecvent. 

gg) Propunerea Financiará final— document al Ofertei finale care cuprinde informaiile 

referitoare la preuri, tarife i alte condiii financiare i comerciale necesare Indeplinirii 

condiiilor specificate in documentatia de atribuire centralizat. 

hh) Propunerea Tehnicä— document al Ofertei iniiale 5i finale elaborat pe baza cerinelor tehnice 

din Caietul de sarcini. 

ii) Receptie cantitativä si calitativá a Terminalelor si a cartelelor SIM - activitate care se 

finalizeazä cu intocmirea procesului verbal de recepie cantitativã 5i calitativá Incheiat la 

adresa de livrare a Terminalelor si a cartelelor SIM, prin care se confirm/ infirm6 furnizarea 

Terminalelor i a cartelelor SIM conform Caietului de sarcini 5i a Ofertei; activitate care se 

finalizeazà cu intocmirea procesului verbal de recepie cantitativ5 si calitativà incheiat la sediul 

Achizitorului prin care se confirmá/ infirm5 prestarea serviciilor In conformitate cu prevederile 

caietului de sarcini §i propunerea tehnicà. 

jj) Receptie cantitativã Si calitativä a Servicii!or de telefonie mobi!á - activitate care se 

finalizeaz5 cu intocmirea Raportului de progres lunar prevàzutIn Caietul de sarcini; 

kk) Reeaua Contractantului la nivel naiona! - reprezintã totalitatea mijloacelor tehnice de 

comunicaii, infrastructura proprie de telefonie, infrastructura de comunicaii pusá la 

dispoziie de un operator economic sau dupã caz, de o asociaie formatà din operatori 

economici In domeniul telecomunicaiilor In vederea asigurrii serviciilor solicitate prin caietul 

de sarcini. 

II) Rezultate - oricare 5i toate informaiile, documentele, rapoartele colectatesi/sau pregàtite de 

Contractant ca urmare a furnizãrii Serviciilor de telefonie mobilã 5i a celorlalte obligaii, astfel 

cum sunt acestea descrise In Caietul de sarcini. 

mm) 	Servicii de telefonie mobilà - serviciile cuprinse In prezentul CqatracSubsecvent, pe care 

Contractantul se oblig5 sá le presteze Achizitorului in conforn,3itate ciPci 	5i specificaiile 

tehnice prevázute In cadrul seciunii 6.3 din Caietul de sarcini; serViilè 'a'rente livrrii 

cartelelor SIM sau alte bunuri folosite pentru sau in legtur,ã cu serv lachizi,ate care fac 

obiectul prezentului Contract Subsecvent, respectiv activitie legéie furn#ea acestora, 



cum ar fi transportul, asigurarea i dup5 caz asistena tehnic6 In perioada de garanie i once 

alte asemenea obIigaii care revin Contractantului prin Contractul Subsecvent: serviciile 

aferente Iivrárii Terminalelor sau alte bunuri folosite pentru sau in Iegturá cu serviciile 

achiziionate care fac obiectul prezentului Contract Subsecvent, respectiv activitile legate de 

furnizarea acestora, cum ar fi transportul, asigurarea i dupà caz asistena tehnicã In perioada 

de garanie i once alte asemenea obIigaii care revin Contractantului prin Contractul 

Subsecvent]. 

nn)Standarde profesionale - cerinele profesionale legate de calitatea Rezultatelor furnizrii 

Serviciilor de telefonie mobilà si de calitatea activitii de prestare a acestora din urm, care 

ar fi respectate de cátre once Contractant diligent care posedà toate cunotinele referitoare 

la standardele si normele tehnice aplicabile In aceastà industrie, si care are experiena, dotarea 

i calificarea necesare pentru a activa In aceastã piat6 reglementat, si pe care Contractantul 

este obligat s6 le respecte In prestarea tuturor serviciilor incluse In Caietul de sarcini; 

oo)Subcontractant - once operator economic care presteazá anumite servicii care fac parte din 

obiectul Contractului Subsecvent, rãspunzând in faa Contractantului de organizarea i 

derularea tuturor etapelor necesare in acest scop. 

pp) Termenul de !ivrare - reprezintá termenul prevàzut in Contractul subsecvent, in care 

Contractantul trebuie sá livreze Terminalele i cartelele SIM, conform termenelor asumate in 

Contractul Subsecvent, in Ofertá si raportat la cerintele Caietului de sarcini; 

qq)Achizitor— utilizator beneficiar al Acordului-cadru centralizat, menionat in Caietul de sarcini, 

care incheie prezentul Contract Subsecvent in baza Acordului-cadru centralizat si a anexelor 

acestuia. 

rr) Valoarea Contractului Subsecvent - valoarea calculatá pe baza cantitilor care fac obiectul 

Contractului Subsecvent si a preurilor unitare ofertate expnimate in Euro fàrà 

TVA/lunà/abonament lunar, conform propunerii financiare din cadrul Ofertei depuse. 

ss) Viteza maxima estimatã de transfer a! datelor - rata de transmitere a datelor pe care un 

utilizator final o poate experimenta in condiii reale. 

tt) Viteza promovatá de transfer a! datelor - rata de transmitere a datelor pe care furnizorul o 

utilizeaz5 In informàrile cu scop comercial, respectiv in promovarea ofertelor comerciale/ 

Viteza promovatà de transfer al datelor nu trebuie sá depàeascá viteza maxima estimata de 

transfer a datelor; 

uu)Zi!e — zile calendaristice, cu excepia situaliilorIn care se prevede expres cà sunt zile lucrátoare. 

1.2 Ordinea de prioritate a documentelor 

In cazul unui conflict intre diferite prevederi din prezentul Contract Subsecvent Si anexele acestula, 

urmàtoarele reguli devin aplicabile: 

a) prevederile incluse in Acordul-cadru centralizat au prioritate faã de cele din Contractul 

Subsecvent; 

b) prevederile incluse in Contractul Subsecvent au prioritate fath de cele incluse In alte anexe; 

c) prevederile Caietului de sarcini au prioritate fat6 de prevederile din Oferta depusã de cãtre 

Contractant.  

Cc 
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1.3.1 In prezentul Contract Subsecvent, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la 

forma singular includ forma de plural, i myers, iar cuvintele la forma de gen masculin 

includ forma de gen feminin, i myers, acolo uncle acest lucru este permis de context. 

1.3.2 Cuvintele ,,include" sau ,,inclusiv" se interpreteazs fàrà a conduce la limitarea 

generalità;ii cuvântului precedent. 

1.3.3 Once referire la un contract, la un act Iegislativ ori administrativ sau la once prevedere 

legalã se interpreteazá ca referire la contractul, actul Iegislativ ori administrativ sau 

prevederea Iegalà In vigoare, astfel cum pot fi acestea modificate, completate, 

abrogate, republicate, suspendate sau altele asemenea i include once IegisIaie 

subsidiarA si once interpretare judecãtoneascá sau administrativá obligatorie cu 

privire la acestea. 

1.3.4 In scopul calculrii perioadelor de timp exprimate In zile Iucrtoare, prima zi este 

exclus, jar ultima zi este inclusã. 

1.3.5 Dacà ultima zi a unui termen exprimat In zile calendaristice flu cade intr-o zi 

Iucràtoare, termenul este considerat a se Implini In ziva lucràtoare imediat urmãtoare. 

1.4 Independena clauzelor 
1.4.1 Fiecare i once prevedere din prezentul Contract Subsecvent este independentã i 

distinctS de celelalte prevederi. 

1.4.2 In cazul in care o anumità prevedere este sau devine nelegalá, nevalabilã sau 

inaplicabilà In once mãsurà, aceastS prevedere trebuie sà fie consideratS in mod 

independent prin raportare la restul prevederilor prezentului Contract Subsecvent. 

Acest lucru flu este de naturS a afecta legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea 

oricàror altor prevederi ale prezentului Contract Subsecvent, care continua sà rãmâná 

in vigoare i aplicabile. 

1.4.3 Prevederea nelegalà, nevalabila sau inaplicabilã trebuie inlocuità cu o prevedere 

Iegalà, valabilà i aplicabilã, care corespunde cat mai mult posibil inteniei reale a 

PàriIor prin raportare la contextul Contractului Subsecvent. 

1.4.4 Inlocuirea unei astfel de prevederi trebuie efectuatà in conformitate cu prevederile 

privind modificarea Contractului Subsecvent. 

1.4.5 Contractul Subsecvent va fi interpretat ca i cum ar fi inclus prevederea substitutorie 

de la intrarea sa In vigoare. 

SECTIUNEA 2 REGULI PRIVIND IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT 

2.1 Obiectul i scopul Contractului Subsecvent 
2.1.1 Obiectul Contractului Subsecvent este stabilirea cadrului contractual i a termenilor si 

condiiilor ce vor guverna prestarea Serviciilon de telefonie mobila (voce i date) - cod 

CPV 64212000-5 (,,Senviciile de telefonie mobilà") pentru Achizitor, conform nevoilor 

acestuia i in limita bugetului alocat cu aceastà destinaie. 

2.1.2 Scopul Contractului Subsecvent este de a asigura accesul la resursele necesare pentru 

prestarea Serviciilor de telefonie mobilà In baza necesitãiIon Achizitonylui. 

2.1.3 Contractantul va executa obIigaiiIe stabilite in sarcina sa prin f, rnizara de)ervicii de 

telefonie mobilà in conformitate cu Standardele profesion( cu totermii si 

condiiiIe stabilite in acest Contract Subsecvent i in Caietul de sarcmni 

2.2 Data intrãrii In vigoare i durata Contractului Subsecvent 	
if 

. 



2.2.1 Contractul Subsecvent intrà In vigoare conform clauzei 1.1. lit. o). 

2.2.2 Prezentul Contract Subsecvent se Incheie pentru o perioadà de 24 luni, cu efect de la 

data intrárii sale In vigoare. 

2.2.3 Incetarea din once motiv a Contractulul Subsecvent flu afecteazã obligaiile scadente 

la data Incetrii acestuia. 

2.3 Cantitatea Serviciilor de telefonie mobilà 

2.3.1 Cantitatea Serviciilor care urmeazà a fi prestatã In baza prezentului Contract 

Subsecvent este conform celor de mai jos [ se vor selecta tipurile de abonamente care 

fac obiectul contractului subsecvent]. 

Tipuri de pachete de servicii1  U. M. Cantitate 

Nr. 
abonamente 

lunare 

Durata Cantitate 
totalâ 

Contract 
subsecvent 

l.Pachete 	de 	servicii 	cu 

terminal inclus 

Buc. 

Pachet de servicii profil A cu 
terminal I 12 luni 

Buc. 

Pachet de servicii profil A cu 
terminal 124 luni 

Buc. 5 24 luni 5 

Pachet de servicii profil tip B cu 
terminal 112 luni 

Buc. 

Pachet de servicii profil B cu 
terminal 24 luni 

Buc. 

Pachet de servicii profil C cu 
terminal I 12 luni 

Buc. 

Pachet de servicii profil C cu 
terminal 124 luni 

Buc. 25 24 luni 25 

Pachet 	de 	servicii 	profil 	C 
terminal II 	12 luni 

Buc. 

Pachet 	de 	servicii 	profil 	C 

terminal II 	24 luni 
Buc. 12 24 luni 12 

II. 	Pachete 	de 	servicii 	profil 
fàrá terminal inclus 

Pachet de servicii profil A Buc. 16 24 luni 16 

Pachet de servicii profil B Buc. 

Pachet de servicii profil C Buc. 

2.4 PreuI serviciilor i ajustarea pre%ului 

2.4.1 Preurile sunt exprimate in Euro, fàrà TVA i includ toate cheltuielile ocazionate de 

prestarea serviciilor de telefonie mobilä (inclusiv, dar fãrà a se limita la, costurile 

legate de monitorizarea prestãrii serviciilor, de emjtereWfacturilor i a 

desfauratoarelor aferente etc.). 	 /, 

  

Se va selecta pachetul de servicii aplicabil utilizatorulul astfel cum a lost transmis 

     

In 



2.4.2 Preurile unitare per fiecare pachet de servicii cu terminal 5i fàrã terminal sunt ferme, 

conform listei tarifelor prezentatà In cadrul Propunerii financiare finale de càtre 

Contractant. 

2.4.3 Preurile unitare sunt ferme si nu pot fi ajustate pe toatá perioada de derulare a 

Contractului Subsecvent, cu excepia modificrilor de tarife dispuse prin decizii 

ANCOM sau ale Comisiei Europene sau care rezultà din modificári ale legislaiei 

naionale sau europene . Actualizarea preului se va realiza prin act adiional. 

2.4.4 Pe parcursul Indeplinirii Contractului Subsecvent, in condiiile art. 221 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitille publice, cu modificàrile i completãrile ulterioare i ale art. 

164 aIm. (4) din Normele aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificrile 5i 

completrile ulterioare, ajustarea preului este posibil6 numai In cazul in care au bc 

modificãri legislative sau au fost emise de ctre autoritile locale acte administrative 

care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunarea la anumite taxe/impozite 

locale al cáror elect se reflectã In creterea/diminuarea costurilor pe baza càrora s-a 

fundamentat preul serviciilor menionate In Acordul-cadru centralizat. 

2.5 Valoarea Contractului Subsecvent 

2.5.1 Valoarea Contractului Subsecvent aferentá cantitilor specificate la art. 2.3 din 

prezentul Contract Subsecvent este de 13200.00 Euro fárà TVA, respectiv 65237.04 lei 

W6 TVA, la care se adaug5 TVA in valoare de 2508.00 Euro, respectiv 12395.04 lei, 

raportat la cursul de schimb euro/leu comunicat de Banca Nationala a României din 

data de 20.04.2022, 1 euro = 4.9422 lei. 

2.5.2 La stabilirea vaborii Contractului Subsecvent s-a avut In vedere preul unitar al 

serviciilor in euro frá TVA rezultat in urma atribuirii de càtre ONAC a Acordului-cadru 

centralizat. 

2.5.3 Preurile per abonament/pe lunã si care includ toate cheltuielile ocazionate de 

prestarea serviclibor de telefonie mobilà sunt [se vor selecta door abonamentele care 

fac obiectul con tractului subsecvent]: 

Tipuri de pachete de servicii U. M. Pret unitar 

euro/lun6 fàrã 

TVA 

l.Pachete de servicii cu terminal inclus 

Pachet de servicii profil A cu terminal I 12 

luni 

10 

Pachet de servicii profil A cu terminal 124 

luni  

5 5,70 

Pachet de servicii profil B cu terminal I 12 

luni 

10,50 



Pachet de servicii profil B cu terminal 24 
luni 

6,20 

Pachet de servicii profil C cu terminal I 12 
luni 

11 

Pachet de servicii profil C cu terminal 124 
luni 

25 6,70 

Pachet de servicii profil C terminal II 12 
luni 

52,50 

Pachet de servicii profil C terminal II 	24 
luni 

12 27,50 

II. Pachete de servicii fãrã terminal inclus 

Pachet de servicii profil A 16 1,50 

Pachet de servicii profil B 2,00 
Pachet de servicii profil C 2,50 

2.54 Achizitorul are obligaia de a informa O.N.A.C. In termen de 5 (cinci) zile lucràtoare de 

la finalizarea Contractului Subsecvent Cu privire la valoarea finalá a preului 

contractului subsecvent In cazul In care au intervenit modificàri ca urmare a faptului 

cà preul este determinat pe baza unui consum de servicii estimate. 

2.6 Data de Incepere a prestàrii Serviciilor de telefonie mobilà 

2.6.1 Contractantul are obligaia de a incepe prestarea Serviciilor de telefonie mobilà dupá 

semnarea prezentului Contract Subsecvent in termenul stabilit In lnvitaia la 

semnarea Contractului Subsecvent, respectiv 21.04.2022, dar nu mai târziu de 

maximum [30] de zile Iucrãtoare de la semnarea Contractului Subsecvent. 

2.7 Facturare i plài 

2.7.1 Plàile pentru Serviciile prestate se vor face de ctre Achizitor, lunar, in baza facturilor 

emise de cãtre Prestator in conformitate cu prevederile art. 5.2.1.4 din prezentul 

Contract Subsecvent. 

2.7.2 Facturile vor fi emise de càtre Contractant in conformitate cu procedura privind 

emiterea facturilor prevàzutà la art. 7 din prezentul Contract Subsecvent. 

2.7.3 PIile vor fi efectuate in lei, la cursul de schimb leu/euro stabilit de Banca NaionaIà 

a României din ziva emiterii facturii. 

2.7.4 Plata de cãtre Achizitor a facturii emisS lunar de cãtre Contractant pentru serviciile 

prestate nu Inseamnà ca pentru serviciile de suport i asistena tehnicà prestate nu 

poate fi aplicat mecanismul de daune-interese, acestea urmând a fi confirmate din 

punct de vedere al incadrãrii in nivelul serviciilor (SLA), dupã primirea Raportului de 

progres. 

SECTIUNEA 3 DISPOZITII GENERALE 

3.1 Comunicarea Intre Pãrtile contractante 
3.1.1 Once comunicare fàcutà de Pri se redacteazã in scris i se depune personal de Parte 

sau expediat5 prin scrisoare recomandatà cu confirmare de primire sau prin alt mijloc 

de comunicare care asigurà confirmarea primirii documentulu,j. 

3.1.2 Comunicãnile Intre Pàri se pot face i prin fax sau e-mail, qI7 ndiia CbnfirnPçII in 

scris a primirii comunicanti. 

> 	) 



3.1.3 Adresele la care se transmit comunicàrile sunt urmãtoarele: 

Pentru Achizitor: 	 Administratia Nationala " Apele Romane ,, 

- Administratia Bazinala de Apa Jiu 

Adresà: 	 Craiova, Str. Nicolae Romanescu, nr. 54 
Telefon: 	 0251.42.66.55 
E-mail: 	 dispecer@daj.rowater.ro  

Persoanà de contact: 	 Mann TALAU 

Funcia: 	 Director 

Pentru Contractant: 	 VODAFONE ROMANIA S.A. 

Adresà: 	 Bucureti, Strada Barbu Vàcàrescu nr. 201, 

Sector 2 

Telefon: 	 0372022934 

E-mail: 	 corina.nicolita@vodafone.com] 

Persoanã de contact: 	 Corina NICOLITA 

Funcia: 	 [funcia persoanei de contact din partea 

Contractantu I ui] 

3.1.4 Once comunicare Intre Pri trebuie sà coninà precizãri cu privire la elementele de 

identificare ale Contractului Subsecvent i/sau ale Acordului-cadru centralizat (cel 

puin titlul i numrul, data) precum i ale Pàrilor i sà fie transmisã la adresa/adresele 

menionatã/menVonate In preambulul prezentului Contract Subsecvent. 

3.1.5 Sunt considerate a fi comunicate In mod satisfãcãtor numai notificàrile transmise la 

adresa unei Pãri astfel cum este menionatà la clauza 3.1.3, cu rezerva cã fiecare 

dintre Pãri poate notifica o adresà diferità sau adiional la care comunicãrile 

urmeazã a fi trimise incepând cu acel moment, cu condiia ca notificarea trimisà la 

adresa indicatà anterior sà fie consideratà validã i recepionatã. 

3.1.6 Once comunicare fãcutã de una dintre Pãri este consideratà primitã: 

a) la momentul Inmânãrii, dacà este depusà personal de càtre una dintre Pàrti; 

b) la momentul primirii de càtre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare 

necomandatà cu confirmare de primire; 

c) la momentul primirii confirmàrii de cätre expeditor, in cazul In care comunicarea 

este fãcutã prin fax sau e-mail (cu condiia ca trimiterea sã nu Ii intervenit intr-o zi 

nelucràtoare, caz in care este consideratà pnimitä la prima ors a zilei Iucràtoare 

urmàtoare); confirmarea primirii se face In maximum 24 de ore. 

3.1.7 Pàrile se declarà de acord Ca nerespectarea cenintelor pnivind modificarea datelor de 

contact prevàzute la clauza 3.1.3 sà fie sancionatã cu inopozabilitatea respectivei 

co mu n icã ri. 

3.1.8 Comunicàrile flu pot fi amânate, intârziate sau respinse in mod nejustificat. 

3.1.9 In once situaie In care este necesanà emitenea de dispoziii sau orice11ie. de 

comunicare/notificane de càtre una dintre Pàri, dacà nu este spe4fiça't aItf a2e$t 

comunicãni sunt redactate in limba Contnactului Subsecvent, astfél cum esteiiabiIit 
CD 
cc 

clauza 9.2 de mai jos. 	 . >9w 0/ 
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3.2 Reprezentantii autorizati ai Pãrtilor 

3.2.1 Reprezentantul Achizitorului desemnat pentru managementul acestui Contract 

Subsecvent este: 

Reprezentant: 
	

Sorin - Daniel JIAN 

Functia: 
	

SefServiciu CTI 

Adresã: 
	

Craiova, Str. Nicolae Romanescu, nr. 54 

Telefon: 
	

0765.311.289 

E-mail: 
	

sorin.jianu@daj.rowater.ro  

Numirea/Inlocuirea reprezentantului Achizitorului, care este autorizat pentru 

managementul prezentului Contract Subsecvent se face prin notificare cu respectarea 

prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 3.1. - Comunicarea Intre PáriIe 

contractante. 

3.2.2 Pentru realizarea activitãiIor In cadrul prezentului Contract Subsecvent, 

Contractantul nominalizeazá cel puin urmàtoarele categorii de personal: 

a) Manager de cont (Key Account Manager) 

b) Manager servicil clienti (Customer Service Manager) 

c) Responsabil suport tehnic (Technical Support Assistant), 

fiecare dintre acetia Indeplinind atribuiile prevàzute In Caietul de sarcini. 

3.2.3 In conformitate cu cele de mai sus, Reprezentantii Contractantului desemnai pentru 

managementul prezentului Contract Subsecvent sunt: 

Reprezentant: 	Corina Nicolita 

Functia: 

Adresã: 

Telefon: 

E-mail: 

Reprezentant: 

Functia: 

Adresã: 

Telefon: 

E-mail: 

Reprezentant: 

Functia: 

Adresã: 

Telefon: 

E-mail: 

Manager de cont 

Str. Toporasi, nr. 141-143, Craiova 

0727.277.656 

corina.nicolita@vodafone.com  

Cucu Arabela 

Manager servicii clienti 

Str. Toporasi, nr. 141-143, Craiova 

0372.025.278 

arabela.simionl@vodafone.com  

Cucu Arabela 

Manager de cont 

Str. Toporasi, nr. 141-143, Craiova 

0372.025.278 

arabela.simionl@vodafone.com  

3.2.4 Numirea/Inlocuirea reprezentanilor Contractantului prevàzui mai sus, se face prin 

notificare cu respectarea prevederilor clauzelor stabilite la subcapitolul 3.1. - 

Comunicarea intre Pàrtile contractante. 

3.2.5 Lista cu coordonatele de contact (nume, prenume, telefon, email) pentru persd'rele 

! 	
la articolul 3.2.3 de mai sus si responsabiIitäiIe alocate pentru fiecare rol 



propus 5i alocat va Ii transmis5 Achizitorulul de ctre Contractant In termen de 

maximum 3 (trei) zile lucrtoare de la data semnrii prezentului Contract Subsecvent. 

3.3 Reguli privind modificarea Contractului Subsecvent 

3.3.1 Consideratil generale.  

a) Once modificare a Contractului Subsecvent are efect doar dacã se realizeazà cu 

respectarea Legii, In scris 5i se semneazä de sau In numele ambelor tuturor Párilor 

contractante. Modificarea Contractului Subsecvent se poate realiza fie prin Act 

Adiional, fie prin ordin/instructiune emisã de Achizitor, dup5 caz. In cazul 

modificárilor realizate prin Act AdiionaI, semnarea de càtre Prile contractante 

este obligatorie. In cazul modificárilor Contractului Subsecvent pentru care, 

conform prevederilor Legii, nu este necesar sá se Intocmeascá Act Adiional la 

Contractul Subsecvent, partea notificatá I5i manifesth acordul asupra modificrilor 

prin confirmarea, in scris, a primirii documentului, cu respectarea clauzelor 

stipulate la clauza 3.1 - Comunicarea Prilor contractante 5i la clauza 3.2 - 

Reprezentanii autorizai ai Párilor; 

b) Párile contractante au dreptul, pe durata Contractului Subsecvent, de a conveni 

modificarea si/sau completarea clauzelor acestora, fárá organizarea unei noi 

proceduri de atribuire, f5r5 a afecta caracterul general al Contractului Subsecvent, 

In limitele Legii si in aplicarea prevederilor prevzute de art. 221-222 din Legea nr. 

98/2016, coroborate cu prevederile referitoare la modificàri contractuale din HG 

nr. 395/2016; 

c) Modificrile nesubstaniale, astfel cum sunt prevázute In Lege, sunt stipulate In 

cadrul prezentului Contract Subsecvent la clauza 3.3.3 5i sunt singurele modificàri 

ale Contractului Subsecvent care pot fi fcute fárá organizarea unei noi proceduri 

de atribuire; 

d) In cazul In care, in prezentul Contract Subsecvent, flu sunt stabilite modificrile 

nesubstaniale, se aplicá prevederile Legii; 

e) Modificàrile Contractalui Subsecvent, astfel cum sunt stipulate la clauza 3.3.3, nu 

trebuie s6 afecteze, in niciun caz si In niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire 

derulate de cátre ONAC in vederea atribuirii Acordului-cadru centralizat, prin 

introducerea de condiii care, dacà ar fi fost incluse in procedura de atribuire, ar fi 

putut determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza cruia a 

fost selectat Contractantul 5i a fost stabilit clasamentul, putând permite seIecia 

altor ofertan%i sau Intocmirea unui alt clasament sau ar fi putut atrage 5i ali 

participani la procedura de atribuire; 

f) Prin prezentul Contract Subsecvent flu pot fi efectuate modificãri substantiale. 

3.3.2 Evaluarea modificàrilor 

a) Identificarea circumstanelor care genereaz6 modificarea Contracty&J4i4?secvent 

este in sarcina ambelor pri semnatare; 

 

S. 

b) Modificärile prezentului Contract Subsecvent se realizeaz6 de cãie Par 

contractante, In cadrul duratei de execuie a acestula si  cuFpectar 
01 

 



prevederilor stipulate la clauza 3.1 - Comunicarea Intre PàriIe contractante din 

prezentul Contract Subsecvent, ca urmare a: 

i. 	identificãrii, determinárii si documentãrii de soluii juste si necesare, raportat 

la circumstaneIe care ar putea Impiedica Indeplinirea obiectului Contractului 

Subsecvent si obiectivelor urmrite de Achizitor, astfel cum sunt precizate 

aceste obiective In Caietul de Sarcini 5i/sau 

ii. concluziilor obtinute ca urmare a evalurii activitàiIor, rezultatelor si 

performantei Contractantului in cadrul Contractului Subsecvent; 

c) Once cerere de modificare trebuie s5 documenteze impactul schimbrii 5i sà 

includà informaii despre: 

I. 	Relatia dintre schimbarea propusá 5i obiectivele care trebuie indeplinite de 

Achizitor; 

ii. 	Planificarea implementàrii modificãrilor solicitate; 

iii. Impactul modificrii asupra Serviciilor incluse In sfera de cuprindere a 

Contractului Subsecvent, asupra duratei Contractului Subsecvent 5i asupra 

valorii Contractului Subsecvent; 

iv. Analiza schimbànii solicitate/propuse prin raportare la pachetele de Servicii de 

telefonie mobiI6 incluse in scopul Contractului Subsecvent; 

v. Riscunile asociate implementárii modificárilor nesubstaniale; 

vi. Referirea la clauza contractual care stabiIete cadrul pentru realizarea 

mod ifi cà ri i. 

d) PáriIe stabilesc, prin consultare, efectele soIuiiIor asupra termenelor de prestare 

5i/sau asupra Serviciilor de telefonie mobilã, astfel cum fac acestea obiectul 

prezentului Contract Subsecvent. Efectele soluliilor, cuantificate conform 

mecanismului stabilit mai jos, devin Modificàri Contractuale, putând conta In: 

I. 	prelungirea duratei Contractului Subsecvent/termenelor de prestare; 5i/sau 

ii. 	suplimentarea Serviciilor de telefonie mobilã. 

e) Modificárile Contractului Subsecvent ca urmare a identificrii de soIuii, se 

evalueazá la preuriIe din Acordul-cadru centralizat; sau 

f) La nivelul preturilor disponibile pe pagina web a Contractantului sau preuriIe 

standard practicate pentru ceiIaIi cIieni ai Contractantului; 

g) Once situaie neidentificat5 In clauza specificã 3.3.3 5i care, in implementarea 

Contractului Subsecvent, ar putea determina majorarea PreuIui Serviciilor de 

telefonie mobiI6 sau schimbarea informatiei din Propunerea tehnic6 ce a constituit 

baz5 pentru aplicarea factorului de evaluare, reprezintá modificare a Contractului 

Subsecvent care se analizeazà din perspectiva incadrrii in prevederile art. 221 Si 

222 din Legea nr. 98/2016 cu modificàrile 5i completãrile ulterioare. 

3.3.3 Circumstantele ce pot genera modificarea Contractului Subsecvent  

CircumstaneIe care pot determina modificarea Contractului Subsecvent ca'urrr1ae a 

identificrii de soIuii, pe durata unui Contract Subsecvent, pentru obiectul acest 	i 

obiectivelor urmrite de Achizitor, astfel cum sunt precizate in Caietul de SarciniJt: 



a) identificarea unor necesitàti care flu au fast incluse in Contractul Subsecvent, dar 

care au devenit strict necesare in vederea Indeplinirii acestuia si care trebuie 

achizitionate de cátre Achizitor de la Contractant, Intrucât schimbarea acestuia flu 

poate fi realizat5 din motive economice sau tehnice, legate, In principal, de cerine 

privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu Serviciile deja incluse In 

Contractul Subsecvent, respectiv cu obiectul Contractului Subsecvent, iar 

schimbarea Contractantului cauzeazà Achizitorului dificultti semnificative, 

materializate inclusiv prin creterea semnificativã a costurilor; o asemenea situaie 

s-ar putea referi la solicitarea de cátre Achizitor a unor extra opiuni de servicii de 

voce/date/ SMS (de ex. in cazul in care resursele disponibile la nivelul pachetulul 

de servicii sunt insuficiente); 

b) Ajustarea preului pachetului de servicii In cazul in care pe durata unui Contract 

Subsecvent se modificà pachetul de servicii sau Terminalele nu mai sunt incluse In 

scopul Contractului Subsecvent; 

c) Extinderea perioadei contractuale pentru serviciile incluse In scopul Contractului 

Subsecvent pentru a durata limitat6 in cazul in care la nivelul Achizitorului apar 

situaii care determin6 imposibilitatea incheierii unui nou Contract Subsecvent (de 

ex. neaprobarea bugetului anual); 

d) Solicitarea de adugare / activare la nivelul Contractului Subsecvent a unor 

cantitài suplimentare de pachete de servicii cu sau fárá terminal, pe lângã 

pachetele care pot fi achiziionate In conformitate cu prevederile Contractului 

Subsecvent, in cazul in care Achizitorul va avea noi angajati sau alt personal care 

trebuie sà beneficieze de pachete de servicii, fárá ca aceste modificári sá 

influenteze Pretul Serviciilor ofertate de càtre Contractantul semnatar al 

prezentului Contract subsecvent prin Oferta sa, si fàrà ca aceastá suplimentare sá 

depeascã cantitiIe maxime comunicate de ctre Achizitor la momentul 

colectrii necesitilor de càtre ONAC; in cazul in care suplimentarea numrului de 

pachete depáete cantitile maxime comunicate de càtre Achizitor In condiiile 

de mai sus, suplimentarea numrului de pachete de servicii se va putea face in 

limita prev6zut6 de art. 221 aIm. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile 

publice cu modificrile i completárile ulterioare, precum i In urma unei analize 

efectuate de ctre ONAC raportat Ia cantitáile maxime ale acordului-cadru 

centralizat; 

e) in momentul in care Achizitorul identificã nevoia de a suplimenta cantitatea de 

pachete de servicii (cu sau f6i-5 terminal) in condiiiIe de mai sus, acesta va notifica 

ONAC in vederea obinerii aprobárii acestuia din urmA a respectivei suplimentári 

Si pentru modificarea in consecinO a Acordului-cadru centralizat; a modificare a 

Contractului Subsecvent färà parcurgerea procedurii de notificare a ONAC si 

anterior obinerii aprobrii ONAC este lovità de nulitate; 

f) Solicitarea de eliminare / dezactivare la nivelul Contractului subsecv 	a 

pachetelor de servicii f5r6 Terminal, atunci când acestea nu mai sunt necesar;n 
Cj  
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cazul in care Utilizatorul Ii va reduce numàrul de angajati sau alt personal care 

beneficia de pachete de servicii; 

g) Solicitarea de eliminare / dezactivare la nivelul Contractului Subsecvent a unor 

pachete de servicii care includ 5i terminal mobil, atunci când acestea nu mai sunt 

necesare In cazul in care Achizitorul I5i va reduce numrul de angajai sau alt 

personal care beneficia de pachete de servicii; In acest caz, Achizitorul va plti 

Contractantului diferenta ràmasa din valoarea pachetului de servicii contractat, iar 

Terminalului care va rmâne in proprietatea Utilizatorului, conform formulei de 

calcul: ((24 - numãrul de luni perioada contractuala) / 24) * 100%; 

h) schimbri la nivelul Legii, Regulamente CE, Reglementri, Standarde comunicate 

prin intermediul Caietului de Sarcini 5i/sau prin Propunerea tehnicà; 

i) once modificare a datelor de contact, reprezentanilor autorizai al Pàrilor, 

persoanelor de contact, conturilor bancare si bncilor prin care se efectueazá 

pláile; 

j) drepturile si obligaiile Contractantului stabilite prin acest Contract Subsecvent 

sunt preluate de ctre un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni 

universale sau cu titlu universal In cadrul unui proces de reorganizare, in condiiile 

stabilite prin Lege; 

k) introducerea de Subcontractani, cu respectarea clauzei 3.5 de mai jos; 

I) 	identificarea oricárei erori, omisiuni sau oricàrui viciu In cerinele Utilizatorilor. 

m) Inlocuirea Terminalelor ofertate initial in condiiile in care modelul propus de càtre 

Contractant prin Propunerea Tehnicá nu mai este disponibil pe piaa din motive 

obiective (cum ar fi End of Life) sau dacã in oferta Contractantului apar noi modele 

de terminale, cu respectarea condiiilor prevzute la art. 2.3.12 din Acord-cadru 

centralizat. 

3.3.4 Notificarea privind modificárile  

a) Fiecare Parte are obligaia de a notifica cealalth Parte In cazul In care constat 

existena unor circumstane care pot genera modificarea Contractului Subsecvent, 

intârzia sau Impiedica prestarea Serviciilor de telefonie mobiI5 sau care pot genera 

o suplimentare a preurilor prevàzute In Acordul-cadru centralizat, 5i de a Inainta 

o propunere de modificare a Contractului Subsecvent; 

b) Partea care propune modificarea Contractului Subsecvent are obligaia de a 

transmite celeilalte Pri propunerea de modificare cu cel puin 15 (cincisprezece) 

zile Inainte de data la care se consider5 cà modificarea ar trebui s6 produc6 efecte; 

c) In termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea propunerii de 

modificare, se va transmite acceptul sau refuzul de modificare ajpune.lor; 

d) Modificarea va produce efecte doar dacà Párile au convenit asupraaceLL$ect 
Owl 

prin semnarea unui act adiional. 

3.4 Cesiunea Contractului Subsecvent 
	

CO 
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3.4.1 Contractantul poate cesiona, total sau partial drepturile i obligaiiIe nãscute din acest 

Contract Subsecvent numai In condiiile prevazute la art. 221 aIm. 1 lit. d) din Legea 

98/2016 privind achizitiile publice i doar cu acordul prealabil In scris al 

Contractantuljui, al ONAC i In condiiiIe Legii. Cesiunea va produce efecte doar dac5 

toate Pàrile convin asupra acesteia. 

3.4.2 Once drept sau obIigaie cesionat/cesionatà de càtre Contractant fàrá o autorizare 

prealabilS din partea ONAC i a Achizitorului flu este executoriu/executorie Impotriva 

acestora i se sancioneazà cu rezilierea automata a Contractulul Subsecvent. 

3.4.3 In cazul prevãzut la art. 3.4.1 de mai sus, Contractantul, printr-o notificare, trebuie sã 

furnizeze Achizitorului i ONAC informaii cu privire la identitatea entitàii càreia Ii 

cesioneazã drepturile. 

3.4.4 In cazul In care drepturile i obIigaiiIe Contractantului stabilite prin acest Contract 

Subsecvent sunt preluate de cãtre un alt operator economic, ca urmare a unei 

succesiuni universale sau cu titlu universal In cadrul unui proces de reorganizare, 

inclusiv prin fuziune, divizare, achiziie sau insoIvenà, Contractantul poate sà 

cesioneze oricare din drepturile i obIigaiiIe care decurg din Contractul Subsecvent, 

inclusiv drepturile la platã, cu condiia notificãrii ONAC i a Achizitorului cu cel puin 

10 (zece) zile Iucrãtoare Inainte de demararea procedurilor de preluare. 

3.4.5 Dupà primirea notificàrii prevàzutà la art. 3.4.4, ONAC verificã Indeplinirea criteriilor 

de calificare i seIecie stabilite initial In documentaia de atribuire pentru atribuirea 

Acordului-cadru centralizat de càtre operatorul economic care urmeazã sà preia 

drepturile i obIigaiiIe Contractantului. 

3.4.6 ONAC, In termen de 10 (zece) zile Iucràtoare de la primirea notificãrii prevãzutà la art. 

3.4.4, finalizeazà evaluarea 5i comunicA Contractantului dacà operatorul economic 

care urmeazà sà prela drepturile §i obIigaiiIe acestuia IndepIinete cerineIe de 

calificare §i seIecie stabilite initial i aprobà sau nu Inlocuirea Contractantului de cãtre 

noul operator economic. ONAC va comunica Achizitorului aprobarea noului operator 

economic in termen de 2 (douà) zile Iucrãtoare de la luarea deciziei. 

3.4.7 In cazul aprobarii noului operator economic in condiiiIe de mai sus, acest fapt 

genereazà iniierea novatiei Intre PãriIe Contractului Subsecvent, cu condiia 

respectãrii cerineIor stabilite, prin art. 221, aIm. (1), lit. d), pct. (ii) din Legea nr. 

98/2016. 

3.4.8 In cazul In care noul operator economic nu este aprobat de càtre ONAC, prezentul 

Contract Subsecvent va fi reziliat. 

3.4.9 Cesiunea nu exonereazà Contractantul de nicio responsabilitate privind garania sau 

once alte obIigaii asumate prin Contractul Subsecvent i scadente pânà la data 

cesiu nil. 

3.4.10 CreaneIe nãscute din Contractul Subsecvent pot face obiectul cesiunii In favoarea 

subcontractaniIor, dacã este cazul, Iegatã de partea/p5riIe din contract care sunt 

Indeplinite de càtre acetia. 	 -- 

3.5 Subcontractarea (dacà este cazul) 
3.5.1 Once ineIegere scrisà prin care Contractantul Incredineazà o parte din reirea 

prezentului Contract Subsecvent catre un tert este consideratà a fContrác de 
> 	

Cu) 

Sqbcontractare. 	
. 
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3.5.2 Contractantul are dreptul de a subcontracta once parte a prezentulul Contract 

Subsecvent numai cu acordul prealabil, scris, al ONAC. Contractantul informeazà 

ONAC cu privire la subcontractare care se realizeazà doar In condiiiIe art. 219 din 

Legea nr. 98/2016, mentionând partea/priIe din Contractul Subsecvent care se 

subcontracteazã precum i identitatea SubcontractaniIor. 

3.5.3 Contractantul are obIigaia de a prezenta la Incheierea Contractului Subsecvent, 

contractele Incheiate cu Subcontractanii desemnati In cadrul Ofertei depusà pentru 

atribuirea Acordului-cadru centralizat. Contractul/Contractele de Subcontractare se 

constituie anexã la Contractul Subsecvent, f5când parte integrantS din acesta [dacä 

este aplicabil]. 

3.5.4 ONAC i, dupã caz, Achizitorut au dreptul de a solicita Contractantului, In once 

moment pe perioada derulàrii Contractului Subsecvent, numai In baza unor motive 

justificate implicarea de noi Subcontractani sau dupã caz, InIocuirea/renunarea la 

un subcontractant. Contractantul trebuie sã solicite, In scris, aprobarea prealabilà a 

ONAC i a Achizitorului Inainte de Incheierea unui nou Contract de Subcontractare. 

Solicitarea In scris In vederea obinerii aprobàrii privind implicarea de noi 

Subcontractani se transmite cu cel puin 5 (cinci) zile Inainte de data la care 

Subcontractantul ar urma A Inceapä prestarea serviciilor, i se realizeazà numai dupà 

ce Contractantul a efectuat el Insui o verificare prealabilà a Subcontractantului ce 

urmeazà a fi propus, prin raportare la caracteristicile Serviciilor care urmeazà a fi 

subcontractate, motivele legate de excludere precizate la art. 164, 165 i 167 din Legea 

nr. 98/2016 aplicabile Subcontractantului i Capacitatea acestuia de a Indeplini 

obiectul Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care acesta dispune. 

Aprobarea privind Inlocuirea unui Subcontractant/implicarea unui nou 

Subcontractant trebuie acordatã de ONAC i Achizitor, avându-se In vedere, cel puin 

urmàtoarele aspecte: caracteristicile Serviciilor care urmeazã a fi subcontractate, 

motivele legale de excludere aplicabile Subcontractantului precum i DecIaraia pe 

propria ràspundere prin care noul Subcontractant/noii Subcontractani Ii asumã 

respectarea prevederilor Caietului de Sarcini i a Propunerii Tehnice depuse de 

Contractant la Ofertã, pentru activitatea/activitãiIe subcontractate i informaiiIe 

prezentate de Contractant privind capacitatea Subcontractantului propus pentru 

Indeplinirea obiectului Contractului de Subcontractare, inclusiv resursele de care 

acesta dispune. Once Subcontractant propus i aflat In situaiiIe de excludere este 

respins de ONAC i de càtre Achizitor. 

3.5.5 ONAC i Achizitorul notificà Contractantului decizia cu privire la Inlocuirea unui 

Subcontractant/implicarea unui nou Subcontractant In termen de 5 (cinci) zile de la 

data primirii solicitàrii In acest sens din partea Contractantul, motivând decizia sa In 

cazul respingerii aprobàrii. 

3.5.6 Contractantul se obligã sà Incheie Contracte de Subcontractare doar Cu 

Subcontractanii care sunt de acord cu obIigaiiIe contractuale asumate de càtre 

Contractant prin Acordul-cadru centralizat i prin prezentul Contract subsecvent. 

3.5.7 Niciun Contract de Subcontractare nu creeazà raporturi çrçtuaIe.Intre 

Subcontractant i Achizitor / ONAC Contractantul este pe depIii<rspuiuàtor NO,, de 

ONAC i faà de Achizitor pentru modul In care IndepIinete Contract1ubsecv\t. 
ca 
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Contractantul ràspunde pentru actele i faptele SubcontractaniIor sal ca l cum ar fi 

actele sau faptele sale. Aprobarea de càtre ONAC i Achizitor a subcontractàrii oricarel 

pàri a Contractului Subsecvent sau a angajãrii de càtre Contractantul a unor 

Subcontractani pentru anumite pari din Contractul Subsecvent flu elibereazà 

Contractantul de niciuna dintre obligaiile sale din Contractul Subsecvent. 

3.5.8 In cazul In care un Subcontractant flu reuete sa Ii respecte obligaiile contractuale, 

Achizitorul, cu aprobarea prealabilã ob;inuta din partea ONAC, poate solicita 

Contractantului fie sã Inlocuiasca respectivul Subcontractant cu un alt Subcontractant, 

care sà detiná calificarile i experiena solicitate de càtre ONAC, fie sà preia el Insui 

partea din Contractul Subsecvent care a fost subcontractata. 

3.5.9 Partea/parile din Contractul Subsecvent incredinatà/Incrediriate unui 

Subcontractant de Contractant flu poate/pot fi Incredinate unor terre pàri de càtre 

Subcontractant. 

3.5.10 Once schimbare a Subcontractantului fàrà aprobarea prealabilà, in scris, a ONAC sau 

once Incredinare a unei pàri din Contractul Subsecvent, de Subcontractant càtre 

terre pári este consideratã o Incàlcare a Contractului Subsecvent, situatie care 

Indrept5ete Achizitorul la rezilierea Contractului Subsecvent. 

3.5.11 In once moment, pe perioada derul5rii Contractului Subsecvent, Contractantul trebuie 

A se asigure cã Subcontractantul/Subcontractanii nu afecteazà drepturile ONAC 

i/sau ale Achizitorului In temeiul Acordului-cadru centralizat i/sau a prezentului 

Contract Subsecvent. 

3.5.12 In cazul In care un Subcontractant si-a exprimat, in conformitate cu prevederile art. 

218 din Legea nr. 98/2016, opiunea de a fi plàtit direct, atunci aceasta opiune este 

valabilà numai dacà sunt indeplinite In mod cumulativ urmàtoarele condiii: 

a) aceastã opiune este inclusa explicit in Contractul de Subcontractare constituit ca 

anexã la Acordul-cadru centralizat / Contractul Subsecvent i fàcând parte 

integrantà din acestea; 

b) Contractul de Subcontractare include la rândul sãu o anexà explicita i specificà 

privind modalitatea In care se efectueazà plata directã de càtre Achizitor càtre 

Subcontractant i care precizeaza toate i fiecare dintre elementele de mai jos: 

i. pentru fiecare parte din Contractul Subsecvent/activitate aferentà pãrii din 

Propunerea Tehnicã, anexà la Contractul subsecvent - partea din 

Contract/activitate realizatã de Subcontractant astfel cum trebuie specificatà 

in factura prezentatà la platã, 

ii. modalitatea concretà de certificare a pàrii din Contractul 

Subsecvent/activitate de càtre Contractant pentru rezultatul obtinut de 

Subcontractant/partea din Contractul Subsecvent realizata de Subcontractant 

inainte de prezentarea facturil càtre Achizitor, 

iii. partea/propor;ia din suma solicitatà la platà corespunzàtoare pàrii din 

Contractul Subsecvent/activitàii care este in sarcina Subcontractantului, prin 

raportare la condiiile de acceptare la platà a facturilor ensdcptracant, 

aa cum sunt acestea detaliate in Contractul Subsecvent, 

iv. stabilete con diiile in care se materializeazà opiunea'de platàditctà, 

V. 	contul bancar al Subcontractantului. CO 



3.6 Confidentialitatea informatiilor 

3.6.1 Pàrile contractante vor trata drept confideniaIe once informatii sau documente, In 

once format, comunicate In mod verbal sau in scris, cu privire la impiementarea 

Contractului Subsecvent, i identificate drept confideniaIe in scris. 

3.6.2 Contractantul se obligä, prin semnarea prezentului Contractului Subsecvent, sà 

respecte secretul profesional, pe intreaga perioadã de executare a Contractului 

Subsecvent, inclusiv pe perioada oricàrei prelungiri a acestora i dupà InCetarea icr, 

pentru o perioada de 3 (trei) ani. 

3.6.3 Se considerã ca având caracter Confidential toate documentele i informatiile 

identificate de Achizitor ca atare (inClusiv, dar Mrs a se limita la, adresele de livrare 

sau la alte informaii cu caracter confidential aduse la cunotinà de càtre Achizitor la 

semnarea Contractului Subsecvent) i, Cu excepia cazulul In care este necesar pentru 

executarea Contractului Subsecvent Si/sau in limita Legii, indiferent dacä aceste 

informaii au fost dobândite de Contractant Inainte sau dupS Incheierea Contractului 

Subsecvent, aCesta nu poate publiCa sau divulga niCiun elemental aCestora fãrá 

aCordui scris prealabil al Achizitorului. 

3.6.4 In cazul in care exists informaii care trebuie comunicate unor teri in scopui executàrii 

Contractului Subsecvent, Contractantul se obligã sã obinä de la astfel de teri o 

asumare a pstrãrii confidenialitãii informaiile transmise in condiii cel puin 

echivalente cu cele prevàzute in prezentul Contract Subsecvent, anterior punerii la 

dispoziia respectivilor teri a oricãror informaii. Contractantul este ràspunztor 

pentru once Incãlcare a acestei obIigaii de confideniaiitate de càtre personalul 

acestuia si exonereaz5 Achizitorul de once ràspundere. In caz de divergene cu privire 

la neCesitatea publicàrii sau divuigrii documentelor i informaiiIor care Ii sunt puse 

la dispoziie in scopul executàrii Contractului Subsecvent, decizia finalà aparine 

Achizitoruiui. 

3.6.5 0 Parte va fi exoneratà de ràspunderea dezvàluirii de informaii privind Contractul 

Subsecvent dacã: 

a) informaia era cunoscutà Pàrii contractante inainte ca aceasta sá fi fost primitá de 

la cealaltà Parte contractantã; sau 

b) informaia a fost dezvàluità dupà ce a fost obinut acordul scris al celeilalte Pãri 

contractante pentru asemenea dezvãluire; sau 

c) in cazui solicitärilor legale privind divulgarea unor infonmaii venite, In mod oficial, 

din partea anumitor autoritài, conform pnevederilor legale aplicabile. 

3.6.6 Accesul persoanelor la informaiile din dosarul achiziiei publice se acordà cu 

nespectanea tenmenelor §i procedunilor prevzute de regiementàrile legale privind 

liberul acces la infonmaiiIe de interes public i nu poate fi restnicionat decât In msura 

in cane aceste informaii sunt clasificate sau pnotejate de un drept de pnopnietate 

intelectualà, potnivit legii. 

3.7 Protecia datelor cu caracter personal 

3.7.1 Colectarea, prelucrarea i stocarea/arhivarea datelor cu caracter, prsñ$ se vor 

realiza In conformitate cu prevedenile Regulamentului nr. 679/2016, pretum 



respectarea legisIaiei naionaIe In materie, realizárii scopului Contractului 

Subsecvent, precum si In scop statistic. 

3.7.2 Datele cu caracter personal, aa cum sunt clasificate In Regulamentul (UE) 679 / 2016, 

vor fi prelucrate In acord cu IegisIaia mentionatá pe toatá perioada contractualà, 

inclusiv pe perioada de verificare si urmãrire a obiectivelor contractuale, In scopul si 

temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul Contract Subsecvent. 

3.7.3 Pãrile contractante vor lua msuri tehnice si organizatorice adecvate, potrivit 

propriilor atributii si competene instituionale, In vederea asigurrii unui nivel 

corespunztor de securitate a datelor cu caracter personal, fie c5 este vorba despre 

prelucrare, reprelucrare sau transfer c5tre teri ori publicare pe surse publice interne 

sau externe. 

3.7.4 Prile contractante vor asigura potrivit propriilor atribuii si competene 

institutionale toate conditiile tehnice Si organizatorice pentru pstrarea 

confidentialitáii, integritàii si disponibilitáii datelor cu caracter personal. 

3.7.5 Prtile contractante se vor informa si notifica reciproc cu privire la once incicare a 

securitáii prelucrárii datelor cu caracter personal din prezentul Contract Subsecvent, 

in vederea adoptárii de urgenã a mãsurilor tehnice si organizatorice ce se impun i in 

vederea notificãrii Autoritãtii Nationale de Supraveghere a Prelucrii Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPCDCP), conform obligaiilor ce decurd din prevederile 

Regulamentului (UE) 679 / 2016. 

3.7.6 Pãrile contractante, prin reprezentaii desemnai sã prelucreze datele cu caracter 

personal din prezentul Contract Subsecvent si acte adiionale, In Indeplinirea scopulul 

principal sau secundar al prezentului Contract Subsecvent sau al actelor adiionale, 

vor Intocmi evidenele activitáilor de prelucrare conform art. 30 din Regulementul 

(UE) 679 / 2016, precum i a consimámântului persoanelor vizate fácând dovada 

acestora In scris Si format electronic ori de câte ori vor fi solicitate de ctre ANSPDCP. 

3.8 Conflictul de interese 

3.8.1 Contractantul se oblig5 ca, pe intreaga duratà a Contractului Subsecvent, A ia toate 

mãsurile necesare pentru a preveni apariia unei situaii de conflict de interese. 

3.8.2 Contractantul se oblig5 sá notifice Achizitorul In scris si In cel mai scurt timp cu putin 

despre apariia unei poteniale situaii de conflict de interese si A ia toate másurile 

posibile pentru limitarea efectelor unei asemenea situaii. 

3.8.3 Achizitorul poate lua una dintre urmtoarele mãsuri: 

a) S5 verifice dacà msurile luate de c5tre Contractant sunt adecvate; 

b) Sá solicite Contractantului luarea de másuri suplimentare intr-un anumit termen; 

c) S5 decid5 Incetarea Contractului Subsecvent cu Contractantul respectiv. 

3.8.4 Contractantul se oblig6 sà informeze, in scris, urmtoarele persoane/entitäi in 

legturá cu obligaiile de mai sus: 

a) Personalul propriu; 

b) Once persoanä cu putere de reprezentare sau decizie; 

c) Once terte pàntl implicate in implementarea Contractului Subsecvent 

cz 
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SECTIUNEA 4 SERVICIILE SI PRETUL SERVICIILOR. FURNIZAREA TERMINALELOR SI A 
CARTELELOR SIM AFERENTE PRESTARII SERVICIILOR DE TELEFONIE MOBILA. 

4.1 Prestarea serviciilor de telefonie mobilã 

4.1.1 Contractantul se oblig6 sá furnizeze Servicii de telefonie mobilá, 5i Terminale 5i 

cartele SIM de Inalth calitate, In conformitate cu Standardele Profesionale 

aplicabile la nivelul industriei de telefonie mobilá si cu prevederile Caietului de 

Sarcini, a Ofertei depus6 de catre Contractant 5i a prezentului Contract Subsecvent, 

5i care s6 r5spund6 necesitilor Achizitorului. 

4.1.2 Serviciile de telefonie mobiI6 incluse In scopul prezentului Contract Subsecvent 

includ servicii de voce mobil, SMS si date mobile (3G/4G/5G) In România precum 

5i In afara 5rii in roaming. Serviciile de telefonie In roaming sunt limitate la zona 

Spatiului Economic European 5i vor respecta cerintele 5i specificaiile tehnice 

prevàzute la sectiunea  6.3 din Caietul de sarcini. 

4.1.3 Serviciile de telefonie mobiI5 vor fi prestate conform unui profil de ,,pachet de 

servicii", in conformitate cu cantitiIe prevàzute Ia clauza 2.3 din prezentul 

Contract Subsecvent. 

4.1.4 Resursele pentru convorbiri/SMS/trafic de date in roaming inclus In pachetele de 

servicii achizitionate in conformitate cu cantitátile prevázute la clauza 2.3 din 

prezentul Contract Subsecvent nu includ acoperire maritimá, acoperire in avion 5i 

sateliti terestri. 

4.1.5 Pentru utilizarea serviciilor de telefonie mobil, Contractantul pune la dispoziia 

Achizitorului, pentru fiecare abonat care beneficiaz de un pachet de servicii, o 

cartelã SIM care: 

a) are alocat un numár de telefon individual format din zece cifre; 

b) este insotità de codul PIN Si codul PUK; 

c) este furnizatä intr-un format valid pentru a fi instalat6 pe once fel de 

dispozitiv/terminal mobil (mini-SIM, micro-SIM sau nano SIM); 

d) permite abonatului, prin intermediul dispozitivului mobil, utilizarea serviciilor 

in Intreaga zoná geograficã a teritoriului national  uncle Contractantul are 

acoperire, precum si in roaming, 

e) permite conectarea la cea mai avansat5 tehnologie de retea  mobiI6 a 

Contractantului la data furnizàrii cartelei SIM. 

4.1.6 Pe durata deruIrii Contractului Subsecvent, Contractantul trebuie: 

a) s5 activeze gratuit toate SIM-urile pentru care a fost alocat un numr de 

telefon, 

b) sa inIocuiasc, frà costuri suplimentare, cartele SIM pierdute, furate, 

deteriorate sau care nu mai functioneaz.; cartelele SIM inlocuite vor avea 

alocat acelasi numruI de telefon; 

c) sá furnizeze o cantitate de 10% cartele SIM suplimentar fat6 de numárul de 

pachete active, pentru a evita once intârziere in activarea pachJ.or de 

servicii; acest numár poate fi realimentat/suplimentat la cererea,fth,zatorilor? \ 

d) s6 asigure utilizarea serviciilor in roaming (voce, SMS, date) prin utilizarea 

aceIeiai cartele SIM, indiferent de locatie; 
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e) sà livreze cartelele SIM In timp util pentru a permite efectuarea procesului de 

portare a serviciilor actuale conform reglementárilor In vigoare si a cerinelor 

din caietul de sarcini. 

Cartelele vor fi livrate la adresa Str. Nicolae Romanescu, nr.54, Craiova - Dolj, In 

timpul programului de lucru, respectiv Intre orele 07.30-15.30 respectând condiia 

de livrare DDP2, conform solicitàrilor acestuia, fãrã costuri suplimentare fatá de 

cele incluse In propunerea financiará. 

4.1.7 Contractantul se obligã sá realizeze toate activitiIe asociate pentru portarea 

serviciilor de telefonie aferente numerelor asociate cartelelor SIM asa cum sunt 

acestea identificate in Anexa nr. V la prezentul Contract Subsecvent, c5tre reeaua 

sa. Portarea reprezintã o parte integrant6 a Serviciilor si flu implicá niciun cost 

suplimentar pentru Achizitor. Portarea se va realiza in conformitate cu 

regIementriIe A.N.C.O.M in vigoare la data semnàrii Contractului Subsecvent. In 

acest sens: 

a) Contractantul se oblig6 sà colaboreze activ cu prestatorul actual de servicii de 

telefonie mobiI6 al Achizitorului, pentru a minimiza impactul activitàilor 

asociate portarii asupra serviciilor de telefonie existente la nivelul acestuia din 

urmà; 

b) Toate numerele de telefon existente la nivelul Achizitorului Si care trebuie 

portate conform Anexei nr. V la prezentul Contract Subsecvent vor fi meninute. 

Data efectivà la care se va realiza portarea 31.05.2022 

4.1.8 Serviciile de telefonie mobiI6 prestate In baza prezentului Contract Subsecvent vor 

fi garantate continuu pe toatá durata acestuia, iar prestarea acestora trebuie 

realizat5 24 de ore pe zi, 7 zile pe sàptmânã. 

4.1.9 Contractantul se obligä A respecte cerineIe minime prevzute In Caietul de 

Sarcini. Asemenea cerine minime includ, dar fárã a se limita la, respectarea 

dispoziiiIor legislaiei in domeniul mediului, social si muncii prevázute de legisIaia 

Uniunii, de dreptul national, de acordurile colective sau de dispoziiiIe 

internationale in domeniul mediului, In cel social si in dreptul muncii enumerate in 

anexa X la Directiva 2014/24/UE i respectarea obligatiilor In materie de protecie 

a datelor care decurg din Regulamentul (UE) 2016/679. 

4.1.10 Contractantul se oblig5 sá inregistreze Si sà raporteze càtre Achizitor once situaie 

de natur6 a afecta capacitatea sa de a presta Serviciile ce fac obiectul rpezentului 

Contract Subsecvent. Raportul astfel intocmit trebuie sá descrie problema 

Intâmpinat, data apariiei acesteia si aciunile propuse pentru limitarea efectelor 

unei astfel de situatii. 

4.1.11 Serviciile de telefonie mobiI5 se vor considera recepionate la momentul aprobrii 

Raportului de progres lunar transmis in conformitate cu prevederile seciunii 12.3 

din Caietul de sarcini. 

4.2 Servicli de suport tehnic si asistentã 
4.2.1 In vederea prestrii Serviclilor de telefonie mobiI6 detaliate la articolul4.1 de mai 

sus la nivelul de calitate agreat si In conformitate cu cerinelecificaiiIe 

2  Conform prevederilor INCOTERMS editia In vigoare Ia momentul Iivrärii. '4* 



tehnice prevàzute la sectiunea 6.3 din Caietul de sarcini (incluzând, dar fárá a se 

limita la, cerintele privind acoperirea Serviciilor de telefonie mobilá), Contractantul 

se obligã sà asigure servicii de suport tehnic si asistenã pentru Achizitor pe 

parcursul deruIrii Contractului Subsecvent. In acest sens, Contractantul: 

a) va implementa o structur5 de suport adecvat, atât la nivel tehnic cat si 

organizational, care s6 faciliteze asigurarea disponibilitátii si prestarea 

Serviciilor incluse In obiectul Contractului Subsecvent, sil 

b) va aciona cu promptitudine in baza procedurilor sale, cu resurse si 

instrumente adecvate pentru gestionarea Incidentelor, restabilind 

disponibilitatea serviciilor atunci când apar situaii care determiná o 

functionare defectuoase sau ineficienta. 

4.2.2 Contractantul va asigura un punct de contact dedicat Achizitorului care beneficiazá 

de servicii de telefonie mobiI5 In baza prezentului Contract Subsecvent uncle 

abonaii de la nivelul Achizitorului pot solicita suport tehnic si asistenà In cazul In 

care, pe durata prestrii Serviciilor, apare un Incident sau apar Intreruperi a 

furnizãrii serviciilor. 

4.2.3 Prin implementarea structurii de suport tehnic si asistená pus5 la dispozitie de 

Contractant, acesta garanteaz6 prestarea Serviciilor de telefonie mobilà la nivelul 

de calitate prevãzut In Caietul de sarcini. Este responsabilitatea exclusivà a 

Contractantul s6 exercite constant controlul calitàii pentru a se asigura c5 toate 

Incidentele sunt soIuionate de o manierà cat mai eficientã, in conformitate cu 

prevederile seciunii 6.7 din Caietul de sarcini. 

4.3 Livrarea Terminalelor si a cartelelor SIM. Receptia calitativã Si cantitativà. Garantia 

oferitã 

4.3.1 Pentru utilizarea Serviciilor de telefonie mobilá, Contractantul pune la dispoziia 

Achizitorului câte un terminal pentru comunicaii mobile, pentru fiecare dintre 

abonatii care beneficiazà de un pachet de servicii cu terminal asociat, precum si 

cartele SIM. Caracteristicile si specificaiiIe pentru terminale se regásesc la 

seciunea 6.5 din Caietul de sarcini. 

4.3.2 Terminalele Si cartelele SIM vor fi livrate In conformitate cu respectarea termenului 

maxim prevãzut la seciunea 12.4 din Caietul de sarcini, respectiv in termen de 30 

zile de la data semnárii prezentului Contract Subsecvent, si In once caz, cu cel puin 

3 (trei) zile Iucrtoare anterior Datei de Incepere a prestrii serviciilor de telefonie 

mobià in baza prezentului Contract Subsecvent. 

4.3.3 Recepia i verificarea funcionàrii Terminalelor livrate pentru a stabili 

conformitatea br cu prevederile din propunerea tehnicà i din Caietul de sarcini 

vor fi efectuate de càtre Achizitor. 

4.3.4 Conformitatea Terminalelor si a cartelebor SIM livrate va fi confirmat5 de ctre 

reprezentanii Achizitorului i ai Contractantului printr-un proces-verbal de 

recepie cantitativá i calitativà semnat de cãtre ambele pãri, fãrà obieciuni, in 

conformitate cu prevederile Caietului de sarcini. 

4.3.5 Achizitorul se obligã sà respecte toate instruciuniIe de folosire (de exfrá ca 

enumerarea 	sã 	fie 	Iimitativ, 	ci 	doar 	enuniativã,' '  de 

utilizare/depozitare/manevrare etc. a Terminalelor si a 
di 	Ji

ent 

 

26 



17 

dacà acestea se afla In ambalaj sau nu), indiferent de modul/suportul In care sunt 

exprimate, inclusiv recomandãrile scrise fcute de càtre personalul Contractantului 

cu privire la condiiile de instalare i exploatare a acestora i sã nu permit 

intervenii ale persoanelor neautorizate asupra Terminalelor si/sau cartelelor SIM; 

In caz contrar, Terminalele si/sau cartelele SIM ies de sub incidena prevederilor 

Contractului Subsecvent i garania se pierde, jar toate costurile incidente revin In 

totalitate Achizitorului. 

4.3.6 Pentru toate Terminalele furnizate In vedere folosirii Serviciilor de telefonie mobil, 

Contractantul va acorda a perioadà de garanie de minim 24 de luni, In condiiile 

Legli. Terminalele pentru care producãtorul ofer5 a garanie mai mare de 24 luni, 

var avea perioada de garanie acordatá de productor. 

4.3.7 Termenul de garantie Incepe sà curg6 de la data semnárii procesului verbal de 

recepie cantitativá i calitativá a Terminalelor, conform prevederilor art. 4.3.3 si 

4.3.4 de mai sus. 

4.3.8 Achizitorul se obligã sã semnaleze Contractantului In cel mai scurt timp, once 

defeciune apárutã. 

4.3.9 In cazul unei functionàri defectuoase a Terminalelor si/sau a cartelelor SIM care 

poate fi atribuit5 defectelor acestora, Contractantul garanteazà repararea / 

Inlocuirea acestora In perioada de garanie, frá costuri suplimentare pentru 

Achizitor. Aceste cerine sunt aplicabile si pentru toate accesoriile care Insatesc 

Terminalul. 

4.3.10 Pentru repararea Terminalelor, Contractantul va parcurge procedura detaliat5 la 

sectiunea 6.8 din Caietul de sarcini. 

4.3.11 Perioada de garanie pentru Terminale se extinde cu perioada In care Terminalul 

nu a funcionat, calculatã de la data la care Terminalul a fast preluat, respectiv 

Inapaiat de càtre Contractant. 

4.3.12 In situatia In care un Terminal din cele Iivrate de Contractant prezintá defecte 

sistematic, respectiv 3 defeciuni In perioada de garanie, Contractantul va Inlocui 

Terminalul in maximum 3 zile lucràtoare de la data notificàrii din partea 

Ach i z ito ru I u i. 

4.3.13 Terminalele care nu pat fi reparate In termenul indicat sau pentru care repararea 

nu este posibiI5 sau care prezinth defecte sistematic, var fi Inlocuite cu unele de 

acelai model, care s5 fie nai. In cazul In care este necesarà Inlocuirea cu un 

terminal nau, iar Terminalul care urmeazã s6 fie Inlocuit nu mai este disponibil In 

oferta Contractantului, acestuia i se va permite alegerea unui alt dispozitiv 

disponibil In oferta sa la momentul respectiv, din aceeai categorie de pret ca 

dispozitivul de Inlocuit si cu caracteristici tehnice similare sau superiaare. 

4.3.14 Garania oferitá Terminalelor este a garanie tehnicá, fund aadar distinctà de 

garania de bunà execuie a contractului subsecvent. 

4.4 Acceptarea Serviciilor 	
7, 

4.4.1 In conformitate cu prevederile seciunii 12.6 din Caietul de s%4ni, 

telefonie mobiI6 se var considera acceptate de Achizitor numai d6b5 aprabare'&d 

càtre reprezentantul desemnat al acestuia a raportului de 
''1 'Oi 

Contractul Subsecvent. 



4.4.2 Plata de ctre Achizitor a facturii emise lunar de càtre Contractant pentru serviciile 

prestate nu Inseamn: 

a) pentru serviciile prestate de suport 5i asistena tehnicá nu poate Ii aplicat 

mecanismul de daune-interese, acestea urmând a fi confirmate din punct de 

vedere al Incadrárii in nivelul serviciilor (SLA), dupá primirea Raportului de 

progres sau 

b) c5 elibereazà Contractantul de obligaiile care Ii revin In baza Contractului 

Subsecvent. 

4.4.3 In cazul In care la nivelul raportului de progres privind Contractul Subsecvent vor fi 

evideniate aspecte In leg6tur5 cu nivelul calitativ al serviciilor (SLA = Service Level 

Agreement), care implic5 reducerea cuantumului contravalorii Serviciilor prestate 

si cuvenite Contractantului, aceast6 reducere va Ii dedusá din urmtoarea factura 

emisà de Contractant pentru Serviciile prestate sau, dupã caz, din garania de bun-

executie. 

SECTIUNEA 5 OBLIGATIILE PARTILOR 

5.1 Obligatiile Achizitorului 

5.1.1 In baza prezentului Contract Subsecvent, Achizitorul se obligã sã: 

a) Verifice constituirea garaniei de buná execuie; 

b) Punà la dispozitia Contractantului toate informaiile disponibile 5i necesare pentru 

derularea Contractului Subsecvent in timpul stabilit 5i la nivelul de servicii agreat In Caietul 

de sarcini; 

c) Desemneze persoanele responsabile cu interactiunea 5i suportul oferit Contractantului; 

d) Asigure accesul In anumite spaii In care desfãurarrea Serviciilor de telefonie mobilá se 

poare realiza numai In prezena personalului sãu, dupã caz; 

e) asigure toate resursele care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului 

Subsecvent; 

f) colaboreze cu Contractantul pentru a identifica In timp util once eventuale probleme care 

ar putea apàrea pe parcursul derulrii Contractului Subsecvent; 

g) asigure acurateea oricror 5i tuturor informatiilor puse la dispoziia Contractantului pe 

durata deruIrii Contractului Subsecvent; 

h) monitorizeze derularea Contractului Subsecvent, efectuarea si pàstrarea de Inregistrãri 

privind nivelul de servicii pe durata acestora; 

i) notifice Contractantul prin canalele de comunicaie puse la dispoziie de acesta privind 

once incidente sau disfuncionaIiti care intervin pe perioada de derulare a Contractului 

Subsecvent; 

j) colaboreze cu Contractantul in scopul activitãiIor de raportare pe durata deruIrii 

Contractului Subsecvent; 

k) efectueze recepia Terminalelor 5i a cartelelor SIM Iivrate, precum 5i a Serviciilor de 

telefonie mobilá prestate In conformitate cu prevederile clauzei 4.3 si A procedeze la 

Incheierea procesului-verbal de recepie in consecin. Semnarea WS obieciuni a 

procesului-verbal de cätre ambele pàri (Achizitor 5i, respectiv, Contrtart) reprezintá 

(
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condiia esenialá pentru efectuarea Plàii In conformitate cu prevederile clauzei 7 din 

prezentul Contract Subsecvent; 

I) verifice toate documentele asociate receptiei serviciilor, a Terminalelor 5i a cartelelor SIM 

51 care confirmà prestarea serviciilor care fac obiectul Contractului Subsecvent; 

M) verifice existenta tuturor documentelor justificative necesare pentru efectuarea pláilor 5i 

sà efectueze plata pachetelor de servicii prestate de c5tre Contractant In baza prezentului 

Contract Subsecvent; 

n) monitorizeze indeplinirea cerintelor privind toate activitáile din Caietul de Sarcini 5i a 

oricãror elemente ale Ofertei; 

o) respecte instruciunile de utilizare ale serviciilor/echipamentelor care sunt incluse In 

Contractu! Subsecvent; 

p) In cazul incethrii Contractului Subsecvent inainte de termen: 

i. sá realizeze plata pachetelor de Servicii de telefonie mobilà prestate, precum 5i a 

Terminalelor i/sau a cartelelor SIM livrate cu condiia ca acestea sã fie recepionate 

5i acceptate ca fund prestate si livrate conform prevederilor Acordului-cadru 

centralizat si ale Contractului Subsecvent; 

ii. dac6 este cazul, s5 returneze garania de bunã-execuie constituit de cãtre 

Contractant, In conformitate cu prevederile Legii. 

q) pàstreze 5i sã arhiveze Intreaga documentaie emis6 pe parcursul derulàrii Contractului 

Subsecvent In conformitate cu procedurile existente la nivelul organizaiei sale; 

r) pun6 la dispoziia ONAC informaiile solicitate privind derularea Contractului Subsecvent 

necesare Indeplinirii atribuiei de monitorizare prev5zutS de art. 5 aIm. 1 lit. e) din OUG nr. 

46/2018. 

5.2 Obligatiile Contractantului 

5.2.1 In baza prezentului Contract Subsecvent, Contractantul se obligá sã: 

a) asigure resurse suficiente si cu expertiza adecvatá pentru a presta Serviciile de 

telefonie mobiI6 astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de sarcini, 

b) Indeplineascã obIigaiile contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a 

prevederilor legale 5i contractuale relevante, astfel incât sà se asigure cà activitãile 5i 

rezultatele sunt realizate la parametrii solicitai; 

c) asigure unui grad de flexibilitate in prestarea Serviciilor de telefonie mobilá in funcie 

de necesittile objective ale Achizitorului la once moment in derularea Contractului 

Subsecvent; 

d) obtiná Si s6 mentin5 valabilitatea, pe toatã durata Contractului Subsecvent, a tuturor 

autorizaiilor si/sau licenelor necesare pentru prestarea Serviciilor de telefonie 

mobilã; 

e) colaboreze cu personalul Achizitorului alocat pentru verificarea Serviciilor efectuate, 

pentru realizarea recepiilor; 

f) minimizeze intreruperea Serviciilor de telefonie mobiI6 5i a impactului asupra activitãii 

Achizitorului atunci cand isi indeplineste obligatiile care ii revin in temeiul Acordului-

cadrircentralizat si a Contractului Subsecvent; 
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g) se asigure c5 once documente, documentaiesi/sau instruciuni furnizate Achizitorului 

sau O.N.A.0 sunt cuprinzMoare, exacte si elaborate in conformitate cu bunele practici 

din industrie; 

h) ofere informatii rezonabile, sfaturi si suport In legturà cu Serviciile de telefonie mobil 

prestate, pentru a facilita tranziia In timp util a Serviciilor catre un alt operator 

economic la expirarea sau terminarea serviciilor din prezentul Contract Subsecvent; 

I) asigure asistena tehnicã si suportul pe care Achizitorul le poate solicita In mod 

rezonabil pe parcursul derulrii Contractului Subsecvent. 

5.2.1.1 Obligatiile Contractantului privind autorizarea necesarä prestàrii Serviciilor  

a) Contractantul se oblig6 s5 deiná, la momentul semnárii prezentului Contract 

Subsecvent 5i pe tot parcursul derulãrii acestuia, oricare 5i toate Iicenele, autorizaiile 

si certificatele (inclusive, dar fãrá a se limita la, licena emis6 de cätre ANCOM), 

necesare in vederea prestárii Serviciilor de telefonie mobilà ce fac obiectul prezentului 

Contract Subsecvent si, respectiv, pentru furnizarea, transportul 5i livrarea 

Terminalelor 5i a cartelelor SIM, in conditiile Legii. 

b) In cazul in care valabilitatea oricárei licene, autorizatii sau certificri necesare In 

conformitate cu prevederile clauzei 5.2.1.1 (a) de mai sus expir6 In timpul derulrii 

prezentului Contract Subsecvent, Contractantul are obIigaia de a prezenta ONAC 5i 

Achizitorului, In termen de 5 (cinci) zile Iucrãtoare de la expirarea acesteia, copia noii 

licene, autorizatii sau certificári necesare. 

5.2.1.2 Obligatiile Contractantului privind prestarea Serviciilor de telefonie mobiI6 si furnizarea  

Terminalelor si a cartelelor SIM  

a) Contractantul se oblig6 Ca, in baza Contractului Subsecvent incheiat cu Achizitorul, s 

preSteze Serviciile de telefonie mobiI6 5i, dupá caz, sá Iivreze Terminalele 5i cartelele 

SIM in cantitatea previzionat, la termenele, in condiiile si pentru preurile agreate si 

menionate la seciunea 5 din Caietul de sarcini i in prezentul Contract Subsecvent, la 

clauza 4.3.2 din prezentul Contract Subsecvent. 

b) Contractantul va pune la dispoziia Achizitorului toate Terminalele 5i cartelele SIM 

necesare accesului la Serviciile de telefonie mobilá prestate. Astfel: 

i. [In cazul pachetelor de servicil färá terminal inclus]: Contractantul va pune la 

dispoziia Achizitorului 16 cartele SIM, In conformitate cu prevederile prezentului 

Contract Subsecvent, ale Caietului de sarcini si ale Ofertei sale. 

ii. In cazul pachetelor de servicii cu terminal inclus]: Contractantul va pune la 

dispoziia Achizitorului 42 Terminale 5i 42 SIM-uri necesare accesului la serviciile 

prestate, in conformitate cu prevederile prezentului Contract Subsecvent, ale 

Caietului de sarcini si ale Ofertei sale. 

c) Contractantul va asigura transportul Terminalelor 5i al cartelelor SIM la urmàtoarele 

adrese de Iivrare indicate de càtre Achizitor: Str. Nicolae Romanesc, nr.54, Craiova - 

Dolj. 	 - 

d) In situaia In care pe parcursul derulãrii Contractului Subsecnt, AchizitoruP.\ 

modificá adresa de livrare indicate la litera c) de mai sus, Cont(ctantul se obiigá 4\ 
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livreze Terminalele i cartelele SIM la noua adresä comunicatg de Achizitor, frà costuri 

suplimentare In sarcina Utilizatorilor. 

e) Contractantul garanteazà cà Terminalele i cartelele SIM furnizate sunt noi i originale, 

In stare bunà de funcionare din ziva instaIrii i certificate ca fund gata de dare In 

exploatare3, In condiiiIe respectãrii specificaiilor de utilizare. 

f) Contractantul se obligà sà remedieze, frà costuri pentru Achizitor, priIe de servicii 

prestate la care se constatà deficiene sau abateri de la norme sau standarde prevzute 

de lege i caietul de sarcini, in conformitate cu prevederile cu clauzei 4.3. 

g) Contractantul se obligà s5 asigure un program de asistenà tehnicà 24 ore/zi, 7 

zile/sàptãmânà pentru servicii de blocàri cartele/terminale, activári/dezactivãri 

cartele/terminale, deschidere/Inchidere roaming, schimbàri numere de telefon. 

h) Pentru toate serviciile i terminalele care fac obiectul acestui Contract Subsecvent, 

Contractantul se obligà sà asigure disponibilitatea acestora cu caracter permanent i 

sigur, cu timp de rãspuns la sesizarea Incidentelor In termenele i condiiiIe prevzute 

Ia sectiunea 6.7 din Caietul de sarcini. 

I) In cazul in care Contractantul flu presteazà Serviciile de telefonie mobilà i/sau, dupà 

caz, nu Iivreazà Terminalele i cartelele SIM In conformitate cu prevderile prezentului 

Contract Subsecvent, a Caietului de sarcini i a Ofertei depuse, Achizitorul are dreptul 

de a solicita plata de daune-interese In conformitate cu prevederile clauzei 5.3.4. 

j) Contractantul respectà i se supune tuturor prevederilor legale In vigoare In România 

i se asigurà cà i Personalul sàu, implicat In implementarea Contractului Subsecvent, 

respectà i se supune, de asemenea, aceIorai prevederi legale. Contractantul 

despàgubete Achizitorul In cazul oricäror pretenii i aciuni In justiie rezultate ca 

urmare a unor eventuale Incälcàri ale prevederilor legale In vigoare de càtre 

Contractant, inclusiv de cãtre Personalul sàu implicat In implementarea Contractului 

Subsecvent. 

5.2.1.3 Obligatiile Contractantului privind amplificarea acoperirii semnalului  

a) Contractantul se obligà sà intreprindã toate demersurile necesare pentru a se asigura 

ca nivelul acoperirii permite prestarea Serviciilor de telefonie mobilà In beneficiul 

Achizitorului, cu cea mai bunà tehnologie disponibilà. 

b) In cazul In care in interiorul clàdirilor unde Achizitorul Ii desfãoarà activitatea nivelul 

de acoperire este redus i nu se pot asigura servicii cu tehnologie 3G sau 4G, Utilizatorul 

are dreptul de a solicita Contractantului, iar acesta din urmà are obIigaia sà realizeze 

toate demersurile necesare pentru a Imbunàtài / amplifica nivelul semnalului, astfel 

Incât acoperirea A permit5 prestarea serviciilor de telefonie mobila cu tehnologie 3G 

sau 4G, In conformitate cu prevederile seciunii 6.3.2 din Caietul de sarcini i fãrà 

costuri suplimentare In sarcina Achizitorului. 

Conform Buletin de räspuns nr. 3867/CN/27.08.2021- rãspuns la Intrebarea nr. 76: 
gata de dare in exploatare" se va interpreta in sensul indeplinirii cerin(elor stabilite la secl,øinea 6.5. Term in5ie1ntrz 
corn unicaf ii mobile din caietul de sarcini ", iar Ia livrare säfie insoj'ite de documente prqiurè certificate de ga,LIq(ie, 
certjlcate/declarafie de conformitate, marcaj CE, etc. (pg. 32-33)" 	 (I 	u f/•i 0 
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c) Timpul necesar pentru realizarea tuturor activitiIor asociate amplificàrii semnalului 

(exceptând timpul necesar pentru eliberarea de càtre Achizitor a autorizatiilor/ 

acordurilor necesare) flu trebuie sà depàeascà [10 (zece)] zile Iucràtoare. 

5.2.1.4 Obligatiile Contractantului privind emiterea facturilor si raportarea derulárii Contractelor  

su bsecvente  

a) Contractantul se obligà sà emità i A transmità factura fiscalà detaliatà In care sunt 

cuprinse serviclile efectiv prestate In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini si 

ale prezentului Contract Subsecvent; 

b) Contractantul se obligS sà actualizeze situaia lunarà a abonamentelor pâná la 

emiterea facturii (ex. activàri de SIM-uri, suspendãri temporare) In conformitate cu 

modificriIe transmise de reprezentantul desemnat de Achizitor; 

c) Contractantul se obligã A transmitã càtre ONAC i càtre Achizitor rapoartele (i.e., 

rapoartele de progres, respectiv privind nivelul Serviciilor) cu frecvena 5i In 

conformitate cu prevederile clauzel 12.3 din Caietul de Sarcini. 

5.2.1.5 Obligatiile Contractantului privind personalul alocat pentru prestarea Servicillor Si  

as~gurkile si securitatea muncii  

a) Contractantul se obligà A aloce, pentru scopul implementàrii prezentului Contract 

Subsecvent, Personal calificat 5i experimentat In prestarea Serviciilor de telefonie 

mobilà ce fac obiectul acestuia. La solicitarea expres 	i justificatä a ONAC sau a 

Achizitorulul, Contractantul se obligà sà inlocuiascà once membru al personalului 

propus pentru implementarea Contractului Subsecvent, care nu are expertiza necesarã 

pentru a presta Serviciile la nivelul calitativ prevàzut in Caietul de Sarcini, Oferta depusà 

i/sau prezentul Contract Subsecvent, ceea ce a avut ca efect (i) intârzieri in 

indeplinirea obIigaiiIor asumate, in prestarea Serviciilor i/sau Iivrarea Terminalelor 

i/sau (ii) indeplinirea defectuoasà a obligaiilor. 

b) Contractantul este pe deplin responsabil i ràspunzãtor atât de sigurana tuturor 

operaiuniIor i metodelor de prestare, cat i de calificarea Personalului folosit pe toata 

durata prezentului Contract Subsecvent. 

c) Once costuni suplimentare generate de neasigurarea i/sau de inlocuirea Personalului, 

conform prevederilor contractuale, incumbà Contractantului. 

d) Contractantul se obliga sà respecte regulile de protecia munch, ràspunzând exclusiv 

de producerea unor astfel de evenimente. 

e) Contractantul se obligã sà respecte reglementàrile referitoare la condiiile de munca 

protecia muncii i, dupà caz, standardele internaionaIe agreate cu privire la fora de 

muncà, conveniiIe cu pnivire la libertatea de asociere 5i negocierile colective, 

eliminarea muncii forate 5i obligatorii, eliminarea discriminàrii in privina angajànii 5i 

ocupàrii forei de muncà 5i abolirea muncii minonilor. 

f) Pe perioada Indeplinirii obIigaiilor conform Contractului subsecvent, Contractantul 

incheie asiguràri (e.g., medicale), pentru sine 5i pentru ceiIaIi saIariai sau Personal 

contractat de acesta in baza Contractului Subsecvent i se asigurà càSubcor'trctanii 

sài incheie aceste asiguràri Nici ONAC, nici Achizitorul, flu î5i as y41 reponsabilitate 

privind cheltuielile medicale i de sãnàtate ale Contractantul ori ale, PebsonaIuIuk 
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acestuia, salariat ori contractat sau ale Subcontractantuluj ori ale Personalului, salariat 

ori contractant de Subcontractant, care rezultá din sau In leg6tur5 cu prestarea 

Serviciilor de telefonia mobil64. 

5.2.1.6 Obligatiile Contractantului privind conflictul de interese 

a) Contractantul ia toate màsurile necesare pentru a preveni ori stopa once situaie care 

ar putea compromite derularea obiectivà si impartia16 a prezentului Contract 

Subsecvent. Conflictele de interese pot apàrea, in mod special, ca rezultat al intereselor 

economice, afinitàtilor politice ori de nationalitate,  IegMurilor de rudenie ori afinitate 

sau al onicror alte legàturi ori interese comune. Once conflict de interese apàrut In 

timpul derulàrii prezentului Contract Subsecvent trebuie notificat In scris cátre ONAC 

i cãtre Achizitor, frà Intârziere. 

b) ONAC si Achizitorul ii rezerv6 dreptul de a verifica dac6 màsurile luate sunt 

corespunzátoare si poate solicita másuri suplimentare, dacá este necesar. 

Contractantul se asigur6 cà Personalul su nu se aN intr-o situaie care ar putea genera 

un conflict de interese. Fárà a aduce atingere prevederilor prezentului Contract 

Subsecvent, Contractantul Inlocuiete, imediat si MO vreo compensaie din partea 

Achizitorului sau a ONAC, once membru al Personalului s5u, care se regásete intr-o 

astfel de situaie (ex.: inlocuire, incetare, aprobare, deplasare/delegare, 

orar/program), CU 0 alt persoanà. 

c) Contractantul trebuie sá evite once contact care ar putea sá-i compromitã 

independena sa ori pe cea a Personalului su. Dacá si când Contractantul eueaz In 

a-si menine independena, ONAC si Achizitorul, MO afectarea dreptului acestora de a 

obine repararea prejudiciului care le-au fost cauzate ca urmare a situaiei de conflict 

de interese, pot decide incetarea de pun drept si cu efect imediat atât a Acordului-

cadru centralizat, cat si a Contractului Subsecvente, nemaifiind necesar6 indeplinirea 

vreunei formaliti prealabile precum si intervenia vreunei instane judecMoreti 

si/sau arbitrale. 

d) Contractantul are obligaia de a respecta prevederile legale in domeniul achiziiilor 

publice Cu privire la evitarea conflictului de interese. 

5.2.1.7 Obligaiile Contractantului privind daunele Si penalitátile  de intârziere  

Contractantul se obligá sa desp6gubeasc6 Achizitorul impotriva oricãror: 

a) recIamaii si aciuni In justiie, ce rezult6 din Incálcarea unor drepturi de proprietate 

intelectualá (brevete, nume, mrci inregistrate etc.), legate de echipamentele, 

materialele, instalatiile folosite pentru sau In leg6tur6 cu Serviciile prestate; i 

Conform Buletin de ràspuns nr. 3867/CN/27.08.2021- ráspuns I a Intrebarea nr. 78: "Sensul c/ouzel este cá nici ONAC, 

nici utilizatorii nu pot fi inui responsobili pentru eventuolele accidente de muncá sau doune produse In reIaie cu 

prestorea serviciilor de telefonie mobile de côtre prestotor, ocesto urmând a suporto toate despágubirile core rezultã 

din proceducereo unor asemenea evenimente. Operotoru/ economic trebuie 56 se protejeze de procijicereo ocestor 

riscuri prin incheiereo unor osigurári conform specificu/ui octivit6i, desf6urote, dovoda)IiJerii cicestOr osigurári 

putândfisolicitatepe duroto ocordului-cadru centrolizot." 



b) daune, despgubiri, penaIitài, costuri, taxe i cheltuieli de once naturà, aferente 

eventualelor Inc5lc5ri ale obIigaiilor Contractantului conform prevederilor 

Contractului Subsecvent, inclusiv ale drepturilor de proprietate intelectualã. 

c) In cazul Incãlcàrii garaniiIor menionate la pct. a) i b), Contractantul va despãgubi 

Achizitorul pentru actiunile, preteniiIe, cererile, costurile directe, taxele, procedurile 

i cheltuielile, In final acordate printr-o decizie a instantei care rezultà din Incàlcarea 

acestor drepturi. 

d) Fiecare parte va rámâne titulara de proprietate intelectuaI (DPI) i a know-how-ului. 

e) Nicio parte flu va acorda celeilalte pàri drepturi de autor, brevete, màrci comerciale( 

Inregistrate sau neInregistrate), secrete comerciale sau màrci. 

5.2.1.8 Obligatiile Contractantului in cazul Incetãrii Contractului subsecvent Inainte de termen  

In cazul Incetàrii Contractului Subsecvent Inainte de termen, Contractantul are 

urmàtoarele obligaii: 

a) sà emitã factu ra/factu rile pentru Serviciile prestate i acceptate, cu respectarea 

prevederilor Contractului Subsecvent; 

b) once alte obligaii, aa cum rezultS din prevederile Contractului Subsecvent. 

5.2.1.9 Obligatiile Contractantului privind garantia de bunà-executie  

[In cazul In care valoarea Contractului Subsecvent este de minim 4500 lei] 
a) Contractantul se oblig5 sà constituie garania de bung executie pe Intreaga perioadà 

de derulare a Contractului Subsecvent In termen de 5 (cinci) zile lucràtoare de la data 

semnrii Contractului Subsecvent, de ambele pri, In cuantum de 3261.85 lei, 

reprezentând 5% din valoarea fàrà TVA a Contractului Subsecvent. 

b) Garania de bung execuie se constituie In conformitate cu prevederile art. 40 aIm. 1 

din H.G. nr. 395/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare 

emis de o instituie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurári, 

In condiiile legii, care devine ulterior constituirii, anexã la contractul subsecvent. 

c) Garantia de bung execuie va fi irevocabilã i va prevedea cà plata garaniei de bung 

executie se va executa necondiionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza 

declaraiei acestuia cu privire la culpa Contractantului. 

d) Garania de bung executie a unei asocieri sau a unui consoriu va fi emisà In numele 

asocierii sau consoriuIui. 

e) In cazul In care valoarea garaniei de bung este mai mica de 5.000 de lei, Achizitorul 

are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea sumei In numerar la 

casieria Achizitorului. 

f) In cazul prelungirii duratei de derulare a Contractului Subsecvent, Contractantul are 

obIigaa de a prelungi valabilitatea garanei de bung executie. 

g) In cazul In care pe parcursul executãrii contractului subsecvent se suplimenteaza 

valoarea acestuia, Contractantul are obIigaia de a completa garania de bung executie 

In coreIaie cu valoarea actualizatà a Contractului Subsecvent. 

h) Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bw execuie, oricând 

pe parcursul derulàrii Contractului Subsecvent In limita prejudiciulul creat, clad  
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Contractantul flu Ii IndepIinete obligaiile asumate prin prezentul Contract 

Subsecvent. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun5 execuie, 

Achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru Contractantului, precizând totodatã 

obligaiile care nu au fost respectate si modul de calcul al prejudiciului. 

i) In situatia executhrii garantiei de bun executie, partial sau total, Contractantul are 

obligaia de a reIntregi garania In cauz, raportat la restul contractului subsecvent 

rmas de executat. 

j) Achizitorul se obligá sà restituie garania de buná execuie In cel mult 14 

(patrusprezece) zile de la data indeplinirii de càtre Contractant a obligaiiIor asu mate 

prin Contractul Subsecvent, dac6 Achizitorul nu a ridicat, pAn6 la acea data, pretenii 

asupra acesteia, conform art. 42 aIm. (2) din H.G. nr. 395/2016, cu modificãrile i 

completárile ulterioare. 

5.3 Sanctiuni pentru neIndeplinirea culpabilã a obligatiilor contractuale 

5.3.1 Nerespectarea obIigaiiIor asumate prin Contractul Subsecvent de cátre Contractant sau 

de catre Achizitor In mod culpabil si repetat, dà dreptul parii lezate de a considera 

Contractul Subsecvent reziliat de drept si de a pretinde plata de daune-interese. 

5.3.2 NeIndeplinirea obIigaiiIor de ctre Achizitor 

a) In cazul In care Achizitorul, din culpa sa exclusivà, flu î5i onoreazà obIigaiiIe de platá In 

termenul convenit si stabilit conform clauzei 7.3 din prezentul Contract Subsecvent, 

Contractantul are dreptul de a solicita daune-interese sub forma dobânzii legale 

penalizatoare, aplicatá la valoarea pIii neefectuate, In conformitate cu prevederile 

art. 4 din Legea fir. 72/2013 privind mãsurile pentru combaterea Intârzierii In 

executarea obIigaiiIor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte Incheiate 

Intre profesioniti i Intre acetia i autoritäi contractante. Valoarea penaIitàiIor nu 

poate depái valoarea sumei la care se aplicà. 

b) Neplata totalá sau pariaIá a facturii peste termenul scadent prevazut la clauza 7.3 din 

prezentul Contract Subsecvent dà dreptul Contractantului sa suspende furnizarea 

tuturor Serviciilor sau a unor pàrti din acestea i livrarea tuturor Terminalelor si a 

cartelelor SIM sau a unor pari din acestea, sau de a diminua ritmul prestàrii / Iivrãrilor, 

cu condiia de a nu crea prejudicii suplimentare Utilizatorului, mai mari decât 

Intârzierea prestarii Serviciilorsi/sau Intârzierea furnizárii Terminalelor 5i cartelelor 

SIM 	prin suspend area/diminuarea ritmului prestärii/Iivrãrii 5i numai cu condiia 

notificarii prealabile a Achizitorului. 

c) Efectele mäsurilor stipulate la clauzele 5.3.2 lit, a) si b) de mai sus Inceteazã odatà cu 

Indeplinirea obIigaiiIor de càtre Achizitor, cu consecina obligatiei Contractantului de 

a relua prestarea Serviciilor si furnizarea Terminalelor 5i cartelelor SIM In termenul 

stabilit. 

d) Neplata totalã sau pariaIã a facturii cu mai mult de 60 (aizeci) de zile faà de termenul 

scadent dá dreptul Contractantului de a rezilia Contractul Subsecvent, fara intervenia 

instanei sau alte formaIitái prealabile. 

5.3.3 NeIndeplinirea obligatiilor de cátre Contractant - Refuzul de a semna Contractul 

Subsecvent  



a) Contractantul se obligà sã rspundã Invitaiei Achizitorului de a semna Contractul 

Subsecvent, In conformitate cu prevederile clauzei 2.3.7 din Acordul-cadru centralizat. 

Dac6 Contractantul nu rãspunde lnvitaiei de semnare a Contractului Subsecvent 

transmis5 de cátre Achizitor sau refuzà semnarea Contractului Subsecvent fárà o 

justificare obiectivã sau nu mai are capacitatea de a ráspunde solicitàrilor Achizitorului 

de a Inchela Contractul Subsecvent din propria sa culp, Contractantul va suferi 

consecinele prevàzute In prezentul Contract Subsecvent pentru neIndeplinirea 

obligaiilor preväzute In sarcina lui, dupá cum urmeaz: 

i. Contractantul In culpá datoreaz daune-interese Achizitorului reprezentând 

diferena rezultatà dintre preul ofertat de acesta in baza Acordului-cadru 

centralizat i preul la care Achizitorul va achiziiona efectiv Intreaga cantitate a 

Serviciilor Si cantitatea de Terminale si cartele SIM care fac obiectul Contractului 

Subsecvent refuzat spre semnare de cãtre Contractant. 

ii. Daunele-interese datorate conform lit. i. vor Ii plMite de ctre Contractant In 

termen de maximum 30 de zile de la data InStiinárii  primite din partea 

Achizitorului conform documentaiei justificative. 

b) In cazul prevãzut la clauza 5.3.3 lit, a) de mai sus, Achizitorul, in termen de 3 (trei) Ale 

Iucrãtoare de la constatarea situaiei, informeazà ONAC despre refuzul Contractantului 

de a semna Contractul Subsecvent si invità operatorul economic situat pe locul urmtor 

s5 semneze Contractul Subsecvent. 

c) In situatia In care niciunul dintre operatorii economici invitati sà semneze Contractul 

Subsecvent, Achizitorul are dreptul, pâná la organizarea de cte ONAC. Procedurii de 

atribuire centralizate potrivit art. 7 aIm. (1) i aIm. (7) din HG nr. 119/2019, In 

conformitate cu prevederile art. 108 aIm. (2) din HG 395/2016, cu modificãrile si 

completárile ulterioare, sà Incheie cu alt operator economic un contract de achiziie 

public având ca obiect achiziionarea aceIorai servicii care fac obiectul prezentului 

Contract Subsecvent, doar In urma obinerii acceptului din partea ONAC. 

5.3.4 NeIndeplinirea obligatiilor de càtre Contractant - Prestarea defectuoas6 sau cu Intârziere  

a obligatiilor contractuale  

a) Färà a prejudicia ràspunderea efectivá sau potenialà a Contractantului sau dreptul 

achizitorului de a rezilia Contractul Subsecvent, In cazul In care, din vina sa excIusiv, 

Contractantul flu Ii indeplinete obligaiiIe asumate in mod corespunztor, potrivit 

prevederilor Caietului de sarcini si a Ofertei, Achizitorul are dreptul de a percepe 

daune-interese, In cuantum de 300 de Euro f5r6 TVA pentru fiecare neconformitate 

sancionabilá (exceptând obligaiile aferente indicatorilor de performat5 din categoria 

"Raportare"), conform mecanismului descris In Anexa II (Anexa 3 din Caietul de sarcini) 

i In baza informaiilor obinute din rapoartele de progres lunare aprobate de càtre 

Achizitor. 

b) Odata ce perceperea de daune-interese in baza mecanismului descris In Anexa II 

(Anexa 3 din Caietul de sarcini devine aplicabilã, acestea se percep pentru fiecare nouà 

neconformitate, pe fiecare categorie/tip de indicator privind nivelul de é.vicii Inparte. \ 

C) Cuantumul daunelor-interese aplicabile pe fiecare categorie/tip de,indicätor de 

performanth In parte nu poate depãi 30% din valoarea Contractului Sybsec1)t.Pe 
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asemenea, valoarea cumulatà a tuturor daunelor-interese percepute In baza 

Contractului Subsecvent nu poate depi valoarea acestuia. 

5.3.5 Daunele interese vor fi Incasate prin reinerea cuantumului acestora din factura imediat 

urmtoare raportului de progres lunar prin care neconformitàtile ce stau la baza perceperii 

daunelor interese au fost identificate, conform prevederilor art. 4.4.3 din prezentul 

Contract Subsecvent. 

5.4 Emiterea documentului constatator 

5.4.1 Pentru si In leg6tur6 cu implementarea Contractului Subsecvent, Documentul Constatator 

se emite de cãtre Achizitor, dupà cum urmeazã: 

a) In termen de 14 (paisprezece) zile de Pa data la care ar fi trebuit semnat Contractul 

Subsecvent, dacã Contractantul refuzá semnarea acestuia f6r5 a prezenta motive 

objective In acest sens, In conformitate cu prevederile seciunii 5 din Caietul de Sarcini; 

b) In termen de 14 (paisprezece) zile de la data Pa care a fost reziliat Contractul Subsecvent 

ca urmare a culpei Contractantului; 

c) In termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii Procesului-Verbal de Recepie a 

Serviciilor/Terminalelor Si cartelelor SIM. 

5.4.2 Contractantul Inelege cà Indeplinirea sau neIndeplinirea obIigaiiIor contractuale, care au 

impact asupra prestrii Serviciilor de telefonie mobiP 	i/sau furniz5rii Terminalelor si 

cartelelor SIM, In conformitate cu prevederile Contractului Subsecvent, reprezintà 

informaii necesare complethrii Documentului Constatator de cãtre Achizitor. 

5.4.3 Achizitorul va transmite ONAC documentul constatator in format electronic, emis conform 

prevederilor art. 166 aIm. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziiiIe publice, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 395/2016, cu 

modificriIe si completárile ulterioare, In termen de maximum 40 (patruzeci) de zile de la 

data emiterii documentului constatator. 

5.4.4 Achizitorul va transmite in format electronic càtre ONAC informaii actualizate privind 

documentul constatator emis de Achizitor pentru neIndeptinirea obIigaiiIor contractuale 

de càtre Contractant si dac5 este cazul, pentru eventualele prejudicii, In termen de 3 (trei) 

zile de Pa momentul Iuárii la cunotiná c5 situaia de fapt care a stat la baza emiterii 

documentului respective trebuie modificatà din cause objective. 

SECTIUNEA 6 MONITORIZAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT 

6.1 Intâlniri de lucru Si raportare 

6.1.1 Contractantul are obligaia Ca, pe durata implementãrii Contractului Subsecvent, sà 

participe la Intâlnirile stabilite cu scopul monitorizrii progresului fizic si valoric at acestor 

contracte, cu condiia respectrii clauzelor 3.1, respectiv 3.2 din prezentul Contract 

Subsecvent, privind Comunicarea dintre PàriIe Contractante, Reprezentanii autorizai ai 

priIor, respectiv a prevederilor seciunii 12.1 din caietul de sarcini. 

6.1.2 Contractantul prezintã documentele si rapoartele conform celor specificate In Caietul de 

Sarcini la seciunea 12.3. De asemenea, Contractantul are obIigaia s5 elaboreze, pe 

perioada de derulare a Contractului Subsecvent, toate documentele si rapoartele solicitate 

conform prevederilor cuprinse In Caietul de Sarcini. Documentele si rapoartele 
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mentionate mai sus sunt revizuite si actualizate, astfel Incât s5 respecte prevederile 

Caietului de Sarcini, conform Legilor, regIementrilor si standardelor In vigoare. 

6.2 Monitorizarea performantelor contractuale 

6.2.1 Achizitorul monitorizeaz prestarea Serviciilor derulate la nivelul Contractului Subsecvent, 

In baza: 

a) cerintelor din Caietul de Sarcini, 

b) coninutului Propunerii Tehnice initiale si finale si Propunerii Financiare finale, 

c) informatiilor incluse in Rapoartele de Progres. 

6.2.2 Monitorizarea si evaluarea performanei Contractantului se va face de cátre Achizitor, In 

baza Indicatorilor cheie pentru monitorizarea si evaluarea performantei Contractelor 

Subsecvente prezentai la seciunea 12.10 din caietul de sarcini. 

6.2.3 Contractantul va raporta ONAC si Achizitorului cu privire la valorile asociate indicatorilor 

d e mon ito riza re si perform a ná In cad ru I Raportu!ui privind nivelul serviciilor i indicatorii 

deperformantá, conform seciunii 12.3 din Caietul de Sarcini. 

6.2.4 In cazul in care se va constata neindeplinirea sau Indeplinirea defectuoasà / 

necorespunzàtoare a obIigaiilor asumate prin Contractul subsecvent, in condiiile 

legislaiei aplicabile, Achizitorul va emite document constatator negativ / va aplica 

prevederile contractuale detaliate la seciunea 8 din Acordul-cadru centralizat. 

SECTIUNEA 7 MECANISME DE PLATA 

7.1 ObIigaia de platã si termenul de platã 

7.1.1 Plaile pentru serviciile prestate cad exclusiv In sarcina Utilizatorilor si se vor face, de 

regulà, lunar, in baza facturii emise de ctre Contractant, tinAnd cont totodat6 de 

prevederile art. 5.3 din prezentul Contract Subsecvent. 

7.1.2 Plata pachetelor de Servicii de telefonie mobiI6 recepionate In condiiiIe prevzute in 

prezentul Contract Subsecvent si in Caietul de sarcini se va efectua de ctre Achizitor in 

conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind msurile pentru 

combaterea intârzierii in executarea obligaiilor de platà a unor sume de bani rezultând 

din contracte incheiate intre profesioniti i intre acetia i autoritái contractante, in 

termen de 30 de zile calendaristice de la data semnrii procesului verbal de recepie 

cantitativ6 si calitativã, In baza facturii emise de càtre Contractant si aprobatà de cátre 

Achizitor. 

7.1.3 [In cazul In care Achizitorul face parte din categoria institutll!or publice din domeniul 

sánátátii] Plata pachetelor de servicii achiziionate i recepionate In condiiiIe prevàzute 

T n prezentul Contract Subsecvent si in Caietul de sarcini se va efectua in conformitate cu 

prevederile art. 6 aIm. (4) din Legea nr. 72/2013 privmnd másurile pentru combaterea 

intârzierii in executarea obIigaiiIor de platà a unor sume de bani rezultând din contracte 

incheiate intre profesioniti i intre acetia i autoritài contractante, cel târziu la 60 de zile 

calendaristice de la data semnrii procesului verbal de recepie cantitativ6 si calitativá. 

7.2 Valuta si modul In care se face plata 

7.2.1 PIàile vor fi efectuate In lei, la cursul de schimb Ieu/euro stabilit de Banca Naionalà a 

României ca fund valabil in ziva emiterii facturii. 
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7.2.2 Plata contravalorii serviciilor prestate se face, prin virament bancar, In baza facturii emisã 

de cátre Contractant pentru suma Ia care este Indreptáit conform prevederilor 

Contractului Subsecvent, in contul deschis de Contractant la Trezorerie. 

7.2.3 Se acceptá factura electronicà emisá de Furnizor In condiiiIe menionate de O.U.G. nr. 

120/2021 privind administrarea, funcionarea si implernentarea sistemului national 

privind factura electronic RO e-Factura i factura electronicá In România. 

7.3 Corectarea facturii 

7.3.1 Dac5 factura are elemente eronate si/sau erori de calcul identificate de Achizitor si sunt 

necesare revizuiri, cIarificri suplimentare sau alte documente suport din partea 

Contractantului, termenele prevàzute la art. 7.1.2, respectiv 7.1.3 pentru plata facturii se 

suspendá. Repunerea in termen se face de la momentul indeplinirii condiiiIor de formã si 
de fond ale facturii. 

SECTIUNEA 8 SUSPENDAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT. INCETAREA CONTRACTULUI 
SUBSECVENT 

8.1 Suspendarea Contractului Subsecvent 

8.1.1 Suspendarea Contractului Subsecvent la initiativa Contractantului in caz de fortã majorà  

a) In cazul incidentei unui eveniment de forà majorà pe parcursul impIementrii 

Contractului Subsecvent, Contractantul are dreptul de a suspenda prestarea Serviciilor; 

b) Intr-o asemenea situatie, Contractantul va notifica imediat Achizitorul In Iegturà cu 

suspendarea prestãrii Serviciilor de telefonie mobil. Notificarea va include o descriere 

a evenimentului de fort6 majorá, la care se va anexa dovada fortei  majore In 

conformitate cu prevederile clauzei 8.2 de mai joS, Si va indica data la care 

Contractantul estimeazà c6 va relua prestarea Serviciilor; 

c) Contractantul este obligat sà notifice Achizitorul de inclaO ce este in m5sur6 sà reia 

prestarea Serviciilor de telefonie mobilá, cu excepia cazului In care Achizitorul a decis 

Incetarea Contractului Subsecvent. 

8.1.2 Suspendarea Contractului Subsecvent la initiativa Achizitorului  

a) In cazul In care executarea Contractului Subsecvent este viciath de erori substaniaIe, 

nereguli sau indicii de fraud, Achizitorul va suspenda executarea acestuia. 

b) In cazul suspendrii/sist5rii temporare a prestãrii serviciilor, durata Contractului 

Subsecvent se va prelungi automat cu perioada suspend rii/sistàrii. 

8.1.3 In cazurile prevázute de art. 8.1.2 de mai sus, suspendarea Contractului Subsecvent intrá 

In vigoare In ziva in care Contractantul primete o notificare oficialá din partea 

Achizitorului, sau la o dat6 ulterioarà, in cazul in care notificarea prevede acest lucru. 

Achizitorul trebuie s5 notifice cat mai curând posibil Contractantul in legatura cu reluarea 

activitiIor suspendate sau cu privire la Incetarea Contractului Subsecvent. Contractantul 

nu este indreptit sà pretindã despgubiri in cazul suspendrii Contractului Subsecvent. 

8.2 Forta majorã 

8.2.1 Forta majora exonereaz5 de ráspundere Pártile in cazul neexecutärii pariaIe sau totale a 

obIigaiiIor asumate prin prezentul Acord-cadru centralizat si/sajfr#=tmui Contract 

subsecvent, in conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil. 

8.2.2 Forta major6 trebuie constatatá de o autoritate competentä. 	'. 
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8.2.3 Partea care invocá fora major5 are obligaia A o aducà la cunostintá celeilalte Pãri, In 

scris, In termen de maxim 5 (cinci) zile de la data aparitiei acesteia. Dovada forei majore 

se certificat6 de Camera de Comert si Industrie a României. 

8.2.4 Partea care a invocat fora majorá are obIigaia sá aducã la cunotina celeilalte Pãri 

incetarea cauzei acesteia in termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetarea 

evenimentului de forà majorà. 

8.2.5 In cazul Incetárii Contractului ca urmare a Forei majore, astfel cum este stipulat la clauza 

8.3.2, niciuna dintre Pári nu are dreptul de a cere despãgubiri de la cealalt6 Parte, dar 

fiecare Parte are indatorirea de a-si onora toate obligaiiIe care le incumbã in temeiu! Legii 

i al Acordului-cadru centralizat pâná la data respectivá. 

8.3 Incetarea Contractului Subsecvent 

8.3.1 Contractul Subsecvent poate inceta de plin drept prin: 

a) executarea corespunzMoare a tuturor obligaiiIor conform prevederilor Contractului 

Subsecvent; 

b) acordul de voinã al párilor semnatare ale Contractului Subsecvent; 

c) denuntarea unilateralã de càtre o Parte in cazurile stabilite In Contractul Subsecvent, 

in baza unui preaviz transmis In scris celeilalte pári, cu respectarea unui termen de 15 

(cincisprezece) zile Inainte de data de la care intentioneaz5 s5 rezilieze Contractul 

Subsecvent; 

d) rezilierea de cátre o Parte in cazul Indeplinirii in mod necorespunztor sau 

neindeplinirii obligaiiIor contractuale de cátre cealaltã parte contractant5 precum si in 

cazurile expres menionate in Contractul Subsecvent. 

8.3.2 Incetarea Contractului Subsecvent ca urmare a Fortei majore 

Dacá forta majoi-6 Si consecinele acesteia dureazá pentru o perioadà mai mare decât [60 

de zile], fiecare Parte semnatar5 poate renuna la executarea Contractului Subsecvent. In 

acest caz, niciuna dintre Pàri nu are dreptul de a cere despàgubiri de la cealaltà Parte, dar 

acestea au Indatorirea de a-si onora toate obIigaiiIe care le incumbà In temeiul Legii si al 

Contractului Subsecvent p5n6 la data respectivà. 

8.4 Rezilierea Contractului Subsecvent 

8.4.1 Oricare dintre Pri poate rezilia Contractul subsecvent In conditiile de mai jos. 

8.4.2 Nerespectarea de cátre Contractant, din culpa sa exclusivà, a obligaiilor asumate prin 

prezentul Contract Subsecvent, d5 dreptul Achizitorului de a rezilia Contractul Subsecvent 

i de a pretinde plata de daune-interese. 

8.4.3 Nerespectarea de ctre Achizitor, din culpa sa exclusivà, a obIigaiilor asumate prin 

prezentul Contract Subsecvent, d5 dreptul Contractantului de a cere rezilierea 

Contractului Subsecvent 5i de a pretinde numai plata corespunzãtoare pentru partea din 

Contractul Subsecvent Indeplinith 5i recepionatã, pAn6 la data incetrii acestuia. 

8.4.4 Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul subsecvent In oricare dintre situaiiIe 

urmátoare expres prevàzute. In acest caz, Contractantul nu es, 	eptit sà pretind 

nicio sumà reprezentând daune sau alte prejudicii, dac: 	 '.. 
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a) Contractantul flu demareazá prestarea Serviciilor de telefonie mobiI, inclusiv, dupã 

caz, livrarea Terminalelor si a cartelelor SIM In temeiul unui Contract Subsecvent In 

termen de 15 (cincisprezece) zile de la data stipulatà in Contractul Subsecvent jar 

Achisitorul consider5 c6 noua data propusã de Contractant este inacceptabilã; 

b) Contractantul nu reuseste sa obtina / Isi reinnoiascá autorizatiile si/sau licentele 

necesare prestárii Serviciilor Si/sau Iivrãrii Terminalelor si cartelelor SIM in 

conformitate cu prevederile prezentului Contract Subsecvent, din propria sa culpa; 

c) Contractantul se afla Intr-o situaie de NeIndeplinire Defectuoas5 sau refuzã incheierea 

Contractului Subsecvent. Rezilierea de cãtre Achizitor a cel puin 3 (trei) Contracte 

Subsecvente reprezinta, de asemenea, o cauzà de reziliere a Acordului-cadru 

centralizat de catre ONAC; 

d) Contractantul subcontracteazã pari din Contractul subsecvent fárá obinerea 

acceptului prealabil din partea Achizitorului si a ONAC; 

e) are bc once modificare organ izaionaIá care implica o schimbare cu privire la 

personalitatea juridica a Contractantului, cu excepia situatiei In care asemenea 

modificãri sunt realizate prin act adiionaI la prezentul Contract Subsecvent, cu 

respectarea dispoziiiIor legale; 

1) procedura de atribuire a Acordului-cadru centralizat sau implementarea acestuia sau a 

Contractului Subsecvent sunt afectate de neIegaIiti sau fraudá sau Incálcarea 

obIigaiiIor de ordine publica; 

g) Contractantul eueazã In a transmite / menine / prelungi / reIntregi / completa 

garaniiIe sobicitate de cãtre Achizitor prin Contractul Subsecvent; 

h) Contractantul se afla intr-o situaie generatoare de conflicte de interes; 

i) Contractantul nu ii indepIinete obIigaiiIe prevázute de IegisIaia din domeniul 

mediului, social si al muncii, si care deriva din legi, regulamente, decrete si decizii, atât 

la nivel national, cat si la nivelul Uniunii, precum si din acorduri colective sau care 

decurg din acordurile internaionaIe ratificate de toate statele membre si menionate 

in anexa X la Directiva 2014/24/EU privind achiziiiIe publice si care artrebui sã se aplice 

In timpul executàrii prezentului Contract Subsecvent; 

j) Contractantul ii Incalcá obIigaiiIe privind protecia datebor cu caracter personal; 

k) impotriva Contractantului se deschide procedura falimentului i nu sunt respectate 

prevederile art. 9.1 de mai jos; 

I) Contractantul a savarit nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a 

acordului-cadru centralizat sau In legatura cu executarea acestuia, care au provocat o 

vatamare Utilizatorului; 

8.4.5 Nerespectarea de catre Achizitor, din culpa sa exclusivã, a obIigaiiIor asumate prin 

Contractul Subsecvent, 0 dreptul Contractantului de a cere rezilierea Contractului 

Subsecvent si de a pretinde numai plata corespunzátoare pentru partea din Contractul 

Subsecvent Indeplinitá si recepionatà, pana la data Incetarii acestuia., In cazul In care: 

a) Achizitorul a comis nereguli sau fraude In legatura cu atribuireasi/sau executarea 

Contractului subsecvent care au provocat o vatamare Contractantului. 

b) Achizitorul nu Ii IndepIinete obIigaiiIe de plata a Serviciilor prestate de catre 

Contractant din culpa sa In condiiiIe stabilite prin Contractul subsecvent. . 

8.4.6 Rezilierea va opera dupá cum urmeaz5: 



a) Partea care intenioneazã sã rezilieze Contractul subsecvent trebuie A notifice 

celeilalte pãri aceastá intenie precum i motivele invocate pentru reziliere In mod 

oficial, prin transmiteres unei notificàri In acest sens. 

b) Partea notificatS are la dispoziie a perioadà de 30 (treizeci) de zile dupã primirea 

notificàrii pentru a transmite un ràspuns la notificarea primitã, inclusiv pentru a 

comunica msuriIe pe care le-a luat sau pe care continua sa le aplice in vederea 

Indeplinirii obIigaiiIor contractuale. Lipsa comunicãrii rãspunsului conduce la operarea 

deplinà a rezilierii, fàrà Indeplinirea vreunei alte formaIitài i fàrà a mai fi necesarà 

intervenia vreunei instane de judecatà sau a vreunui for arbitral, din ziva urmàtoare 

implinirii termenului de 30 (treizeci) de zile de mai sus. 

c) In cazul in care partea notificata transmite un raspuns, partea care a trimis notificarea 

initialà va trimite o nouã notificare oficialà prin care va comunica fie retragerea 

inteniei de a rezilia Contractul subsecvent, fie mentinerea  deciziei de a rezilia 

Contractul subsecvent, indicând data de la care rezilierea devine pe deplin operabilã, 

fàrá indeplinirea vreunei alte formaIitài i f5rS a mai fi necesarà intervenia vreunei 

instante de judecat5 sau a vreunui for arbitral. 

d) In plus faã de cele de mai sus, la solicitarea Achizitorului, i indiferent de motivele 

rezilierii, Contractantul este obligat sã asigure Intreg sprijinul, inclusiv prin punerea la 

dispoziia Achizitorului, de informaii, fiiere i documente, necesare pentru a permite 

Achizitorului sà completeze, sã continue sau sa transfere Serviciile, fara a Intrerupe 

prestarea acestora i/sau fàrà a avea vreun efect negativ asupra calitáii sau 

continuitii Serviciilor. Pàrile agreeazà, In mãsura In care acest lucru va fi necesar, sà 

intocmeascà un plan de tranziie in sensul celor de mai sus. Sprijinul oferi de cátre 

Contractant va fi prestat fãrã costuri adiionaIe In sarcina Achizitorului. 

8.4.7 Rezilierea Contractului Subsecvent in condiiiIe de mai sus intervine cu efecte depline, fãrã 

a mai fi necesarã Indeplinirea vreunei formalitãi prealabile i fãrä a mai fi necesarà 

intervenia vreunei instane judecãtoreti i/sau arbitrale. 

8.4.8 Prevederile prezentului Contract Subsecvent in materia rezilierii se completeazã cu 

prevederile in materie ale Codului Civil in vigoare. 

8.5 Denun%area Contractului Subsecvent la initiativa Achizitorului 

8.5.1 Achizitorul ii rezervà dreptul de a denuna Contractul Subsecvent, printr-o notificare 

scrisà adresata Contractantul, fãrà nicio compensaie, daca acesta din urmà se afla, la 

momentul Incheierii Acordului-cadru centralizat sau atribuirii Contractului subsecvent, in 

una dintre situaiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit 

art. 164-167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziiiIe publice, cu modificàrile i 

completãrile ulterioare. 

8.5.2 Achizitorul ii rezervà dreptul de a denuna Contractul Subsecvent, printr-o notificare 

scrisà adresatà Contractantului, fàrà nicio compensaie, dacà Contractul Subsecvent nu ar 

fi trebuit sà fie atribuit Contractantului respectiv, având in vedere o incàlcare gravã a 

obIigaiilor care rezultã din IegisIaia europeanà relevantà 5i care a fct constatatã. 

printr-o decizie a Cuii de Justiie a Uniunii Europene. 

8.5.3 Achizitorul ii rezervà dreptul de a denuna Contractul Subsecvent, oricând pe pdoada de 

derulare a acestuia, in condiiiIe de mai jos: 	 1 
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a) pentru pachetele de servicii f5r6 terminal inclus, indiferent de perioada contractual, 

Achizitorul nu va plti nici a penalitate pentru dezactivarea unui pachet de servicii 

Inainte de finalizarea perioadei contractuale; 

b) pentru pachetele de servicii cu terminal inclus, Achizitorul va pláti Contractantului 

diferena rámasa din valoarea pachetului de servicii contractat, jar Terminalul va 

r5mâne in proprietatea Achizitorului, conform, de exemplu, formulei de calcul: ((24 - 

numárul de luni perioada contractuala) I 24) * 100%. 

SECTIUNEA 9 DISPOZITII FINALE 

9.1 Insolventã si faliment 

9.1.1 In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolvent5 Impotriva Contractantului, 

acesta are obligaia de a notifica Achizitorul si ONAC In termen de 3 (trei) zile de la 

deschiderea procedurii. 

9.1.2 In cazul precizat la clauza 9.1.1 de mai sus, Contractantului are obIigaia de a prezenta 

Achizitorului si ONAC in termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, a analizá detaliatà 

referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de faliment asupra Contractului 

Subsecvent si asupra livr5rilor si de a propune mãsuri, acionând ca un contractant diligent. 

9.1.3 In cazul deschiderii unei proceduri generale de insoIvenà Impotriva unui Subcontractant, 

introdus pe parcursul de derulare a acordului-cadru centralizat, Contractantul are aceleai 

obligaii stabilite la articolele 9.1.1, respectiv 9.1.2 de mai sus. 

9.1.4 In cazul In care Contractantului intr6 In stare de faliment, In proces de lichidare sau se afI 

intr-o situatie care produce efecte similare, Contractantul este obligat s6 acioneze In 

aceIai fel cum este stipulat la articolele 9.1.1, 9.1.2, respectiv 9.1.3 de mai sus. 

9.1.5 Nicio astfel de másurä propus6 conform celor stipulate mai sus flu poate fi aplicatà, dacà 

nu este acceptatá, In scris, de ONAC si de Achizitor. 

9.1.6 Once modificare contractualá se realizeazã cu respectarea prevederilor stipulate la 

articolul 3.3.3 din prezentul Contract Subsecvent si din Acordul-cadru centralizat. 

9.1.7 In cazul neIndeplinirii obIigaiiIor contractuale de ctre oricare dintre Pri, se aplic 

prevederile Contractului Subsecvent, ale Acordului-cadru centralizat i prevederile Legii. 

9.2 Limba Contractului Subsecvent 

Limba Contractului Subsecvent si a tuturor comunicàrilor dintre Pári este limba românã. 

9.3 Legea aplicabilã 

Legea aplicabilá prezentului Contract Subsecvent, este legea românã, acesta urmând a fi 

interpretat potrivit acestei legi. 

9.4 SoIuionarea Iitigiilor 

9.4.1 Pãrile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilà, prin 

tratative directe, once situaie litigioasã apãrutá in leg5tur6 cu Indeplinirea Contractului 

Subsecvent. 	 _7 
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9.4.2 In termen de maximum 5 (cinci) zile de la apariia unui potential Iitigiu, PãriIe se vor 

notifica reciprocIn scris asupra conduitei adoptate, precum i cu privire la soIuiiIe propuse 

pentru rezolvarea acestuia. Fiecare parte are obIigaia de a rãspunde In termen de 5 (cinci) 

zile de la cererea transmisã de cealaltã Parte referitor la soIuionarea pe cale amiabils a 

disputei. In cazul In care vor considera necesar, PàriIe se pot Intâlni In scopul soIuionàrii 

aspectelor divergente. 

9.4.3 Dacã dupä 5 (cinci) zile de la inceperea acestor tratative directe, PriIe nu reuesc sã 

rezolve in mod amiabil o divergená referitoare la Contractul Subsecvent, fiecare Parte 

poate solicita ca disputa sà se soIuioneze de cãtre instaneIe judecàtoreti competente, 

potrivit dispoziiiIor legale in vigoare. 

9.4.4 Fàrã a afecta prevederile de mal sus, pe perioada soIuionàrii disputelor, Contractantul 

este obligat sà continue prestarea Serviciilor astfel cum este stabilit prin prezentul 

Contract subsecvent. In situaia nerespectàrii acestei obIigaii, Achizitorul este Indreptàit 

la despãgubiri pentru neexecutarea obIigaiiIor contractuale, astfel cum este specificat la 

clauza 5.3. 

Prezentul Contract Subsecvent a fost incheiat in 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

pa rte. 
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