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I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ 

Denumire: SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. 

Adresă: Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4 

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 041303 Ţara: Romania 

Persoana de contact: Ligia MIHAIU 
În atenţia LIGIA MIHAIU 

Telefon: 021 307 3029 
Fax: 021 307 3666 

E-mail: ligia.mihaiu@radiocom.ro 
            
anamaria.iortoman@radiocom.ro 
 

Program de lucru: 
Luni ÷ Joi: 8.00 – 16.30; Vineri: 8.00 – 14.00  

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):www:e-licitatie.ro. 
Adresa autoritătii contractante: www.radiocom.ro 

 
 

I.b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante 

□ ministere ori alte autorităţi publice 
centrale 
inclusiv cele subordonate la nivel regional 
sau local 
□ agenţii naţionale 
□ autorităţi locale  
□ alte institutii guvernate de legea publică 
□ instituţie europeană/organizaţie 
internaţională 
■ altele: Agent economic                                

□ servicii publice centrale 
□ apărare 
□ ordine publică/siguranţă naţională 
□ mediu  
□ economico-financiare 
□ sănătate 
□ construcţii şi amenajarea teritoriului 
□ protecţie socială 
□ cultură, religie şi actv. recreative 
□ educaţie 
□ activităţi relevante 

□ energie 
□ apă 
□ poştă 
□ transport 

■ altele: Telecomunicatii 

 
Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante 
           DA □         NU■ 

Alte informaţii  şi/sau clarificări pot fi obţinute: 

 ■ la adresa mai sus menţionată 
□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar) 

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 
Data: 20.01.2010 ora limită: ora locala 11 am             .            
Adresa: Şos.Olteniţei nr.103,  sector 4, 041303, Bucuresti,  Romania 
Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 26.01.2010 

  
 
I.c. CĂI DE ATAC 
Eventualele contestaţii se pot depune la: 
          - fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 
           - fie la instanţa judecătorească competentă. 
 

Denumire: Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor 

Adresă: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 

mailto:ligia.mihaiu@radiocom.ro
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Localitate Bucuresti                             Cod poştal: 0300084             Ţara: Romania 

E-mail:  office@cnsc.ro                         Telefon: 021 310.46.41 

Adresă internet:  www.cnsc.ro               Fax: 021 310.46.42 

 
 

Denumirea instanţei competente: Curtea de apel Bucuresti 

Adresă: Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 4 

Localitate: Bucuresti                                            Cod poştal: 030099        Ţara:Romania 

E-mail: infocabuc@just.ro                                 Telefon: 021 319.51.81 

Adresă internet: www.cabuc.ro                            Fax: 021 319.51.83 

 
I.d .Sursa de finanţare : 

Se specifică sursele de finanţare ale 
contractului ce urmează a fi atribuit: 
   - surse proprii 

După caz, proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare              
   DA  □               NU ■ 
 

 
 

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI  
 
II.1) Descriere 

II.1.1) Denumire contract:  
Servicii de închiriere transport capacitate STM1 pe suport de fibră optică single 

mode, între ODF Rack 69 Radiocom din Centrul de Colocare NX Data ( Bucureşti, 
sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, etaj 3 - clădirea Feper) şi ODF interior Staţia de Sol 

Cheia, Jud. Prahova.  
Cod CPV: 64214400-3 

 

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare:  
Serviciile de închiriere se vor presta pe fibră optică single mode, între ODF Rack 69 
Radiocom din Centrul de Colocare NX Data ( Bucureşti, sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, etaj 
3 - clădirea Feper) şi ODF interior Staţia de Sol Cheia, Jud. Prahova. 

(a) Lucrări                          □      (b) Produse                 □ (c) Servicii                        ■     
 

Execuţie                              □ 
Proiectare şi execuţie         □ 
Realizare prin orice mijloace     
corespunzătoare cerinţelor 
specificate de  autoritate 
contractantă                        □ 

Cumpărare                  □              
Leasing                       □         
Închiriere                     □  
Cumpărare în rate      □     
 

Categoria serviciului     
2A ■ 
2B □ 
 
 

Principala locaţie a lucrării    
                         
 
Cod  CPV           □□□□□□□□ 

Principalul loc de livrare: 
___________________ 

 
Cod CPV:   □□□□□□□□ 

Principalul loc de prestare: 
-Bucuresti şi Cheia 
 
Cod  CPV: 64214400-3  

II.1. 3) Procedura se finalizează prin : 
Contract de achiziţie publică:    ■                    
Încheierea unui acord cadru:   □   

II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: : 1 an  
 

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)  
 

http://www.cnsc.ro/
http://www.cabuc.ro/
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Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □ 
Nr. □□□  
sau, dacă este cazul nr. □□ maxim al 
participanţilor al acordului cadru vizat 

Acordul cadru cu un singur operator    □  

Durata acordului cadru:. 

Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului-cadru. 
   DA  □                NU■ 

II.1.6) Divizare pe loturi  
  Da □                NU ■ 
Ofertele se depun pe: 
Un singur lot  □                        Unul sau mai multe □                          Toate loturile  □ 
Alte informatii referitoare la loturi:  
Se poate depune oferta pentru un lot sau pentru ambele loturi.  
Fiecare acord-cadru se va încheia cu un singur operator economic. 

   II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate       DA □                                        NU ■ 

 
II.2) Cantitatea sau scopul contractului 

II.2.1) “ Servicii de închiriere transport capacitate STM1 pe suport de fibră optică 
single mode, între ODF Rack 69 Radiocom din Centrul de Colocare NX Data ( 

Bucureşti, sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, etaj 3 - clădirea Feper) şi ODF interior 
Staţia de Sol Cheia, Jud. Prahova.  

 
           

 
II.2.2) Opţiuni (dacă există)                                Da □                                       NU ■ 
Dacă există, descrierea acestor opţiuni:  
 
III. Condiţii specifice contractului  

III.1 Alte condiţii particulare referitoare 
la contract (dupa caz)  
III.1.1. Contract rezervat  
III.1.2. Altele  

 
 
       DA   □                                      NU ■ 
       DA   □                                      NU ■ 

 
IV: PROCEDURA 

IV.1) Procedura selectată 

Licitaţie deschisă                               ■  
Licitaţie restrânsă                              □ 
Licitaţie restrânsă   accelerată           □ 
Dialog competitiv                               □ 

Negociere cu anunţ de participare                  □   
Negociere fără anunţ de participare                □                                                  
Cerere de oferte                                              □ 
Concurs de soluţii                                            □ 

 
IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □                                    NU  ■   
 

IV.3.) Legislaţia aplicată:  
- OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu completarile si 
modificarile ulterioare;  
- H.G. nr.925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica;  
- Manual operational  pentru atribuirea contractelor de achizitie publica vol.1 si vol.2 
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V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE  

V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 

Declaraţie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 180 şi 181  
 
Solicitat   ■                         Nesolicitat  □ 

Cerinţă obligatorie: se va prezenta o 
declaraţie pe proprie răspundere, completată 
în conformitate cu Formularul nr. 12A, 
prezentat în sectiunea „Formulare şi modele” 
din cadrul Documentaţiei de atribuire. 

 2. Cerinţă obligatorie: certificat, în original 
sau copie legalizată, privind îndeplinirea 
obligaţiilor de plată a taxelor si impozitelor la 
bugetul general consolidat, emise cu cel mult 
30 zile înainte de data limită de depunere a 
ofertei sau echivalent pentru operatorii 
economici straini. 
Impozitele si taxele pentru care s-au acordat 
inlesniri la plata (amanari,esalonari, etc.) de 
catre organele competente , nu se considera 
obligatii exigibile de plata, in masura in care 
s-au respectat conditiile impuse la acordarea 
inlesnirilor 

 
V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 

Persoane juridice/fizice române 1. Se solicită certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului Comertului, în original sau 
copie legalizată, emis cu cel mult 30 zile 
înainte de data limită de depunere a 
oferteidin care sa reiasa ca operatarul este 
autorizat pentru prestarea activitatii ce face 
obiectul contractului-original sau copie 
legalizata 
 

Persoane juridice /fizice străine Se solicită documente traduse in lb.romana 
care dovedesc o formă de înregistrare / 
atestare ori apartenenţa din punct de vedere 
profesional, în conformitate cu prevederile 
legale din tara în care ofertantul este 
rezident. 

Fisa de informatii generale 
Solicitat   ■                          Nesolicitat  □ 
 
 
 

  Se va prezenta Formularul nr.1- Informaţii 
generale din sectiunea „Formulare si 
modele” completat corespunzător. 

 
V. 3.) Situaţia  economico-financiară                             

Informaţii privind  situaţia economico-
financiară 

 Solicitat ■                       Nesolicitat □ 

Se solicita prezentarea urmatoarelor 
informatii si documente: 
Cifra de afaceri din ultimul an. (Se va 
completa corespunzator Formularul nr.2).  

 
V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 
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Informaţii privind  capacitatea tehnică 
Solicitat ■                          Nesolicitat □ 

a) Se solicită prezentarea listei principalelor 
prestări de servicii similare celor solicitate 
prin prezenta documentatie de atribuire, în 
2009, in Romania. 
Se va completa corespunzator Formularul 
nr.12 D si anexa acestui formular din 
sectiunea “Formulare si modele”. 
NOTA: Se vor prezenta documentele in 
copie a Proceselor-Verbale de PIF circuite. 
b) Se vor prezenta documente care să 
probeze că operatorul economic dispune de 
echipe de tehnicieni autorizati să opereze 
reţele de fibră optică. se solicita CVuri si 
atestari ale membrilor echipei. 
c) Ofertantul trebuie sa facă dovada  ca 
dispune de minim o locatie de suport tehnic 
(punct de lucru inregistrat legal) ce poate fi 
accesata via telefon si internet (e-mail) 
accesibila  24/24 ore unde NOC SNR poate 
înregistra tichete de deranjament – 
Declaratie pe propria raspundere 
d) Va prezenta dovada din punct de vedere 
al legalitătii(autorizari) pentru amplasarea 
cablurilor de fibra optica in canalizatie, 
ingropat, sau pe stâlpi. 
 

Informaţii privind subcontractanţii 
Solicitat   ■                        Nesolicitat □ 

Se solicită completarea, după caz, a 
Formularului nr.12H. 

VI. PREZENTAREA OFERTEI  

VI.1)  Limba de redactare a ofertei  Limba română.  
Oferta, orice corespondentă si documente 
legate de procedura de atribuire transmise între 
ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie 
scrise în limba română. 
Documentele care dovedesc criteriile de 
calificare de la Capitolul V, emise în altă limbă 
decât limba româna, pot fi prezentate de 
ofertant, cu condiţia ca acestea să fie însoţite 
de traducerea autorizată a acestora în limba 
română. 

VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile, 
respectiv 02.04.2010. 

VI.3) Garanţie de participare 
Solicitat  ■                        Nesolicitat □  

Se solicită garanţia de participare în sumă de: 
2265 lei.  
Modul de constituire a garanţiei de participare:  
instrument de garantare in original, emis in 
conditiile legii de o societate bancara ori de o 
societate de asigurari cu valabilitate 30 de zile 
de la data depunerii ofertelor, respectiv pana la 
data de 02.04.2010, care sa faca referire 
expresa la procedura << Servicii de închiriere 
transport capacitate STM1 pe suport de fibră 
optică single mode, între ODF Rack 69 
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Radiocom din Centrul de Colocare NX Data ( 
Bucureşti, sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, etaj 
3 - clădirea Feper) şi ODF interior Staţia de 
Sol Cheia, Jud. Prahova. >>, sa prevada 
modul de executare a platii neconditionat. 
În cazul în care scrisoarea de garanţie bancară  
sau instrumentul de garantare provine din altă 
ţară, aceasta va fi tradusă în limba română şi 
legalizată. 
Se va întocmi conform Formularului nr.11. 

  

VI.4) Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

 Se solicită ca informaţiile din propunerea 
tehnică să permită identificarea cu uşurinţa a 
corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime 
din Caietul de sarcini. 
  

VI.5) Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

  Se va prezenta Formularul de ofertă nr. 10B, 
completat corespunzător. Tariful lunar va include 
şi taxa de instalare şi va fi exprimat în euro. 
  In scopul monitorizarii procedurilor pentru 
atribuirea contractelor de achizitie , ofertantul 
are obligatia de a exprima pretul ofertat pentru 
furnizarea serviciilor atat in lei cat si in euro, 
folosindu-se cursul valutar LEU/EURO 
comunicat de BNR pentru data de  18.01.2010. 
Notă 

La redactarea propunerii financiare, 
operatorii economici trebuie să aibă în 
vedere şi  impozitul datorat statului român 
pentru veniturile obţinute de către nerezidenţi 
pe teritoriul României.(daca este cazul) 

VI.6) Modul de prezentare a ofertei 
 

Adresa la care se depune oferta: 
SOCIETATEA  NATIONALA DE     
RADIOCOMUNICATII S.A,  
Şoseaua Olteniţei, nr.103, sector 4, cod 041303, 
Bucuresti, Romania, Registratura , parter 
  Telefon:  021 307.30.01; fax: 021 314.97.98 
 
Termenul limită de depunere a ofertelor:  
            02.02.2010, ora 11.00. 
 

       Oferta se va prezenta în formă scrisă, în 
original si una copie. In eventualitatea unei 
discrepante între original si copii, va prevala 
originalul.  

     Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau 
scrise cu cerneala neradiabila, semnate si 
stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/ 
reprezentantii autorizat/autorizati sa angajeze 
ofertantul în procedura de atribuire a 
contractului. 
     Orice stersatura, adaugire, interliniere sau 
scris peste cel dinainte sunt valide doar daca 
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sunt vizate de catre persoana/persoanele 
autorizata/autorizate sa semneze oferta. 
     Paginile continute in fiecare plic vor fi 
numerotate si fiecare plic trebuie să contină un 
OPIS al documentelor, inclusiv cu numarul 
paginii de referinta. 
 
      Documentele de calificare, propunerea 
tehnica, propunerea financiara, în original, se 
vor prezenta fiecare în plicuri distincte, sigilate, 
marcate corespunzator, care se vor introduce la 
randul lor într-un plic separat care va fi sigilat, pe 
care va fi marcat ORIGINAL.  
      Documentele de calificare, propunerea 
tehnica, propunerea financiara, în copie, se vor 
prezenta fiecare în plicuri distincte, marcate 
corespunzator, care se vor introduce la randul 
lor într-un plic separat si sigilat, pe care va fi 
marcat COPIE.  
      Cele două plicuri sigilate, marcate 
ORIGINAL respectiv COPIE, vor fi introduse 
într-un plic interior, care va avea înscrise numele 
si adresa ofertantului, pentru a putea fi returnate 
acestuia nedeschise.  
      Plicul interior va fi introdus într-un plic 
exterior, netransparent, sigilat si închis 
corespunzator, pe care va fi înscris urmatorul 
text: «SOCIETATEA NATIONALA DE 
RADIOCOMUNICATII, Bucuresti, 
Şos. Olteniţei, nr. 103, Sector 4.>> 

 Pentru procedura de achiziţie „Servicii de 
închiriere transport capacitate STM1 pe 

suport de fibră optică single mode, între ODF 
Rack 69 Radiocom din Centrul de Colocare 
NX Data ( Bucureşti, sector 2, Bd. Dimitrie 

Pompei, etaj 3 - clădirea Feper) şi ODF 
interior Staţia de Sol Cheia, Jud. Prahova.’’, 

prin licitaţie deschisă.  
        A NU SE DESCHIDE INAINTE DE  
             02.02.2010 ora 12.00». 
Oferta va fi însoţită de o Scrisoare de 
inaintare, întocmită conform Formularului nr.4. 

VI.7) Posibilitatea retragerii sau 
modificării ofertei 

     Retragerea sau modificarea ofertei este 
permisă numai înainte de data limită de 
depunere a ofertelor.  
     Operatorul economic are obligaţia de a 
depune oferta la adresa şi până la data limită 
pentru depunere, stabilite în anunţul de 
participare. 
     Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa 
majoră, cad în sarcina operatorului economic. 
     Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii 
contractante decât cea stabilită în documentaţia 
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de atribuire sau după expirarea datei limită 
pentru depunere, se returnează nedeschisă.  

VI.8) Data si ora deschiderii ofertelor 02.02.2010, ora 12.00, ora locală.  

VI.9) Deschiderea ofertelor       Deschiderea ofertelor se va face la sediul 
autoritatii contractante:  
SOCIETATEA NATIONALA DE 
RADIOCOMUNICATII, Şos. Olteniţei nr.103, 
sector 4, Bucuresti, sala Amfiteatru(demisol) 
telefon: 021 307.30.01; fax: 021 314.97.98.  
     La deschiderea ofertelor sunt autorizaţi să 
participe reprezentanţii operatorilor economici.  
     Acestia vor prezenta împuternicirea prin care 
sunt autorizati să angajeze operatorul economic 
în procedura de atribuire a contractului de 
achiziţie publică şi un document de identitate 
valabil. 

 
 
VII. CRITERII DE ATRIBUIRE  

VII.1) Preţul cel mai scăzut                                                                  □    

VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic      ■ 

                    Factor de evaluare 
 
1. Tarif chirie/lună        
 
2. Disponibilitatea serviciului (Nivelul SLA) 
   
       TOTAL 

      Punctaj 
 
  70 puncte 
 
  30 puncte 
 
100 puncte 

  
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul  
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a respinge oferta care nu respectă în 

totalitate cerinţele tehnice specificate în Caietul de sarcini, care sunt considerate cerinţe 
minime obligatorii, chiar dacă această ofertă are preţul cel mai scazut.  

Evaluarea ofertelor se va face în felul următor:  se alocă un număr de puncte pentru 
fiecare factor de evaluare specificat mai sus, conform algoritmului de calcul prezentat 
pentru fiecare factor de evaluare. Punctajul total al ofertelor se calculează prin însumarea 
punctajelor acordate factorilor de evaluare stabiliţi a fi luaţi în considerare, ofertele urmând 
a fi clasificate în ordinea descrescatoare a punctajelor astfel obţinute.  

ofertanti Punctaj 
maxim 
TOTAL 

Punctaj 
obtinut 
Total 

Pret contract SLA (%)/lunar asumat 
(minim acceptat 99.5%) 

Punctaj 
Maxim 

Punctaj 
acordat 

Punctaj 
Maxim 

Punctaj 
acordat 

Ofertant 1       

Ofertant 2       

:       

:       

Ofertant n       

TOTAL 100 x 70 x 30 x 

 
 

1. Punctajul pentru factorul de evaluare “Pret contract ” =Tarif chirie lunara x12+taxa de 
punere in functiune a circuitului si se acordă astfel: 
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a) pentru “Pret contract ” cel mai scăzut se acordă punctajul maxim alocat acestui 
factor de evaluare, respectiv 70 puncte; 

      b) pentru alt “Pret contract ”decât cel prevazut la lit.a), punctajul se acordă astfel: 
                          Pn = (pret minim/pretn) x 70puncte.  
 
2. Punctajul pentru factorul de evaluare "Disponibilitatea serviciului" se acordă în felul 
următor:  
 a) pentru cel mai ridicat nivel SLA, asumat prin ofertă, se acordă 30 puncte; 
 b) pentru un nivel SLA, asumat prin ofertă, mai scăzut decât cel de la punctul a), 
dar nu mai scăzut de 99,5%, punctajul se acordă astfel:  
                          Pn = (SLA n - 99,50) x 60 puncte 
 
     
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU 

VIII.1 Ajustarea  preţului contractului    
          DA  ■                      NU □ 

Preţul primului contract subsecvent va fi cel 
declarat în ofertă. 
Având în vedere tendinţa de scădere a preţurilor 
în piaţa de telecomunicaţii, pentru următoarele 
trei contracte subsecvente preţul se 
renegociază, în sensul reducerii, pe baza 
preţurilor practicate pe piaţă la momentul 
încheierii fiecărui contract subsecvent în parte.  
. 

VIII.2. Garanţia de bună execuţie a 
contractului           
 
          DA  ■                     NU □ 

 
Garantia de buna executie a contractului 
este de 5%. din valoarea contractului 
subsecvent, fără TVA. Modul de constituire a 
garanţiei:  instrument de garantare emis in 
conditiile legii de o societate bancara ori de o 
societate de asigurari. Se va intocmi conform 
Formularului Nr.19. 

  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA 2 

 
FORMULARE 

 
SI 
 

MODELE 
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Formularul nr. 1 
 
        OFERTANTUL 
  _____________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

INFORMATII GENERALE 
 
 

1. Denumirea/numele ofertantului: 
 
2. Codul fiscal: 
 
3. Adresa sediului central:  ............................................ 
 
    Telefon:...................; Fax: ........................; E-mail:.............................. 
 
4. Adresa  postala completa de transmitere a corespondentei pe  
    parcusul  derularii  procedurii:  .............................................. 
 
    Telefon de contact pe parcusul derularii procedurii:...................;  
     Fax de contact pe parcusul derularii procedurii: ........................;  
     E-mail de contact pe parcusul derularii procedurii:..................... 
 
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare ______________________          
                                                                     (numarul, data si locul de 

inmatriculare/inregistrare) 
 
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________ 

        (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
 
 

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ___________ 
                                                       (adrese complete, telefon/fax, certificate de 
inmatriculare/inregistrare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Operator economic, 
                                                                                               ........................... 
                                                                                        (semnătură autorizată)     
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Formularul nr. 2 
 
 
   Operator economic 
  ____________________ 
           (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 
 

DECLARATIE PRIVIND  
VALOAREA CIFREI DE AFACERI ANUALE 

 
 
 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _____________________,  
                                                                                        (denumirea/numele si sediul/adresa 
/ofertantului) 
 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals in acte publice, ca cifra de afaceri pe ultimul an este cea prevazuta in tabelul urmator. 

 
 

Anul 
Cifra de afaceri anuala  

la 31 decembrie   
– lei – 

Cifra de afaceri anuala  
la 31 decembrie 

 – echivalent in  euro – 

2008   

   

 
 
 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 
 
 
    Data completarii ...................... 
 
 
 
 
 

Operator economic, 
_________________ 

(semnatura autorizata) 
 
 
 
 



16 

 
 
 
 

Formularul nr. 4 
OFERTANTUL 
..............………………..……..... 
(denumirea/numele) 

                           Înregistrat la sediul 
                      autoritatii contractante  
                      nr. ………../....……… 

 
 
 
 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 
 
 Catre  

 SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
 Şos. Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti  

             Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           
 

 
 

Ca urmare a anunţului de participare apărut în SEAP, nr. ...... din..........(zi/lună/an), privind 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului <<Servicii de închiriere transport 
capacitate STM1 pe suport de fibră optică single mode, între ODF Rack 69 

Radiocom din Centrul de Colocare NX Data ( Bucureşti, sector 2, Bd. Dimitrie 

Pompei, etaj 3 - clădirea Feper) şi ODF interior Staţia de Sol Cheia, Jud. Prahova.>> 
 
Noi.................(denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele:  
 
1. Documentul ............. (tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentru participare, în 
cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi 
prezentare ofertei 
 
2. Declaratia pe proprie raspundere referitoare la incadrarea in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii nr……… din ……….. (daca este cazul) 
 
3. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ..... copii:  
     a) oferta;  
     b) documentele care însoţesc oferta;  
 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.  
 
 
 
 Cu stima, 
 

Ofertant, 
...................... 

(semnatura autorizata) 
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      Formularul nr. 10B 

      Operator economic 
    _________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 

FORMULAR DE OFERTĂ 
 
 
      Către,  

  SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
            Şos. Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti  
                       Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           

  
 
 
    Domnilor, 
    1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ________ 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse 
în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm: 

Servicii de închiriere transport capacitate STM1 pe suport de fibră optică single 
mode, între ODF Rack 69 Radiocom din Centrul de Colocare NX Data ( Bucureşti, 
sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, etaj 3 - clădirea Feper) şi ODF interior Staţia de Sol 

Cheia, Jud. Prahova. Cod CPV: 64214400-3, pentru <<Pret contract 
>>...........................(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) din care : Tarif chirie/ 
luna........................................ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) +taxa de 
punere in functiune a circuitului......................(suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 

ofertei), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ________ (suma în litere şi în 
cifre.). 

  
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 
serviciile în termenul prevazut in graficul de timp anexat. 
    3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ___ zile, (durata în litere 
şi cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
    5. Precizăm că: 
    |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 
separat, marcat în mod clar "alternativă"; 
    |_| nu depunem ofertă alternativă. 
    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 
    6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, 
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de 
atribuire. 
    7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
pe care o puteţi primi. 
 
 
    Data ___/___/______ 
 
 
    _________, (semnătură), în calitate de _________ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în 
numele _____________ (denumirea/numele operatorului economic) 
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    Formularul nr. 11 
 
          BANCA 
    ______________ 
        (denumirea) 
 
 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA 
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica 

 
 
 
 
                Către,  
         SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
         Şos. Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti  
                    Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           
 

     Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de servicii de Servicii de închiriere 
transport capacitate STM1 pe suport de fibră optică single mode, între ODF Rack 69 

Radiocom din Centrul de Colocare NX Data ( Bucureşti, sector 2, Bd. Dimitrie 
Pompei, etaj 3 - clădirea Feper) şi ODF interior Staţia de Sol Cheia, Jud. Prahova.  

 noi ________ (denumirea bancii), avand sediul înregistrat la _______ (adresa bancii), ne obligam 
fata de SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA sa platim suma de ___________ 
(in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva 
cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma 
ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile 
urmatoare: 
    a) ofertantul __________ (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a 
acesteia; 
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ____________ (denumirea/numele) nu a 
constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; 
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul _________ (denumirea/numele) a refuzat sa 
semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. 
 
 
    Prezenta garantie este valabila pana la data de _______________ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Parafata de Banca _______ (semnatura autorizata) in ziua __ luna ___ anul ____. 
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Formularul nr. 12A 
      
 

Operator Economic 

.......................... 

(denumirea) 

 

D E C L A R A Ţ I E 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea 

operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de 

achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia 

prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, 

respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti 

pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare 

de bani. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea 

operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 

candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului 

sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ 

(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: 

a)  nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 

administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui 

aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, 

reglementată prin lege; 

b)  nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile 

prevăzute la lit. a); 

c)  mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată; 

d)  în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave 

prejudicii beneficiarilor; 

e)  nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei 

greşeli în materie profesională. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 

de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Data completării 

 

Operator economic, 

................................. 

 (semnătură autorizată) 
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Formularul nr. 12D 
      Operator economic 
    _________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 

 
DECLARATIE 

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 
 
     Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............................................ (denumirea/numele 
si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 
 
     Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul 
verificarii datelor din prezenta declaratie. 
     

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai SOCIETATII NATIONALA DE 
RADIOCOMUNICATII SA, cu sediul Şos. Olteniţei, nr. 103, sector 4, Bucuresti, cu privire la orice 
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 
 
                                                                                            
                                                                                         Operator economic, 
                                                                                      ......................................... 
                                                                                         (semnatura autorizata) 
 
 
 

 
Nr. 
Crt. 

 
 
 

 
Obiectul 

contractului 
 

 
Cod 
CPV 

 
Denumirea/ 

numele 
beneficiarului/ 

clientului 
Adresa 

 
Calitatea 

prestatorului *)  

 
Pretul total al 
contractului  

 
Procent 

îndeplinit 
de 

prestator 
% 

 
Cantit. 
(U.M.) 

 
Perioada de 
derulare a 

contractului 
**) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 

 

        

 

2 

 

        

 

..... 

 

        

 
*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: 
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie); contractant asociat; 
subcontractant. 
**) Se va preciza data de incepere si de finalizare a contractului. 
        
                                                                    Operator economic, 
                                                                      ...................... 
                                                                  (semnatura autorizata)                
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Formularul nr. 12H 
 
    Operator economic 
  _____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND INFORMAŢII  REFERITOARE LA PARTEA/PĂRŢILE DIN 
CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI  

 
 
 

 Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................,  
            (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 
datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. 
 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare 
detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi 
confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii 
suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
 
 Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, 
alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai SOCIETATII 
NATIONALE DE RADIOCOMUNICATII SA, cu sediul în Şos.Olteniţei, nr. 103, sector 4, 
Bucuresti, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 
 Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………...... 
                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 
            
 
                                      Operator economic   
                                     ……………………….  
             
                                                                        (semnatura autorizată ) 
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 Formular Nr.19 

 
               Banca 
    ________________ 
           (denumirea) 
 
 
 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE 
 
 
 
 
     Catre, 
  SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA 
  Şos. Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti  
             Tel. 021 307 3001, Fax 021 314 97 98           
               
 
 

     Cu privire la contractul de achizitie publica de servicii de Servicii de închiriere 
transport capacitate STM1 pe suport de fibră optică single mode, între ODF Rack 69 

Radiocom din Centrul de Colocare NX Data ( Bucureşti, sector 2, Bd. Dimitrie 
Pompei, etaj 3 - clădirea Feper) şi ODF interior Staţia de Sol Cheia, Jud. Prahova.  

Cod CPV: 64214400-3, prin licitatie deschisa - încheiat între _______________, în calitate de 
contractant, si SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA cu sediul în Şos.Olteniţei, 
nr.103, sector 4, Bucuresti, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea 
achizitorului, pana la concurenta sumei de _______, reprezentand _______% din valoarea 
contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu 
privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in 
contractul de achizitie publica mai sus mentionat. 
     Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nicio alta formalitate suplimentara din 
partea achizitorului sau a contractantului. 
     Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________. 
     In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate 
a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 
bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar, prezenta scrisoare de garantie isi 
pierde valabilitatea. 
 
 
 
 
 
    Parafata de Banca ______________ in ziua ________luna ________anul _____. 
 
(semnatura autorizata) 
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SECŢIUNEA 3 
 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 
 
 

Cuprinde si detaliaza : 

 cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca oferta tehnica pentru a fi 

considerata considerata conforma  

 conditiile de calitate –conformitate pe care trebuie sa le indeplineasca 

produsele 
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1. Obiectul licitatiei    
                                        

inchirierea unui circuit de capacitate STM1 intre si Centrul de Colocare NX Data 
(Bucuresti, sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu, etaj 3), ODF Rack 69 Radiocom si ODF interior 
Statia de Sol Cheia, Jud. Prahova. 
 
2. Specificatii  
2.1. Furnizor  
 
a) Va prezenta dovada executării  (minim 3) unor lucrări similare pe teritoriul Romaniei, in 
anul 2009; 
NOTA: Se vor prezenta documentele in copie a PV-urilor de PIF circuite. 
b) Va prezenta dovada ca are capacitatea necesara de a oferi suport tehnic: 
-  Ofertantul trebuie sa facă dovada  ca dispune de minim o locaț ie de suport tehnic pe 
teritoriul României (punct de lucru inregistrat legal) ce poate fi accesata via telefon si 
internet (e-mail) accesibila  24/24 ore unde NOC SNR poate înregistra tichete de 
deranjament; 
- Ofertantul trebuie sa facă dovada  ca dispune de echipe de tehnicieni autorizate sa 
opereze retele de fibra optica. 
c) Va prezenta dovada din punct de vedere al legalitătii amplasării cablurilor de fibra optica 
in canalizaţie, ingropat sau pe stâlpi. 
 
2.2. Circuit inchiriat 
2.2.1. Caracteristici circuit 
 
a) Suport de transmisiuni: Fibra optica single mode 
b) Adrese de furnizare (capete circuit):  
CAP-A: Centrul de Colocare NX Data (Bucuresti, sector 2, Bd. Dimitrie Pompeiu, etaj 3), 
ODF Rack 69 Radiocom. 
CAP-B: ODF interior Statia de Sol Cheia, Comuna Cheia, Jud. Prahova. 
NOTA: Furnizorul va asigura inclusiv sudurile perechilor de fibre optice in caseta de 
joncț iune din ODF-urile Radiocom. 
c) Conectori: SC-PC/SC-PC duplex. 
d) Timpul de punere in funcţiune a circuitului va fi de maximum 15 zile lucrătoare de la 
primirea comenzii din partea Radiocom. 
e) Ofertantul va transporta in reteaua proprie inclusiv informatiile de mangement a 
echipamentelor Radiocom ce vor fi instalate in capetele circuitului STM1 inchiriat. 
 
2.2.2 Receptie circuit 
Recepţia circuitului de către Radiocom se va face in baza unui Proces Verbal de Recepţie, 
la care furnizorul va anexa un raport calitativ de măsurare a circuitului pe o perioada de 
minim 24 ore. 

  
2.3 Disponibilitatea serviciului 

 2.3.1. Disponibilitatea serviciului (SLA) sa fie mai mare sau egala de 99,50% pe luna; 

 2.3.2. In cazul nerealizarii disponibilitatii lunare ofertate, se vor aplica penalitati. 

  

3.1.3. Contravaloarea ofertei de pret (chiria lunara circuit) va fi exprimata in euro. 
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SECŢIUNEA 4 

 
CLAUZE  

CONTRACTUALE  
OBLIGATORII 
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CONTRACT SERVICII 
nr. _____________    data _____________ 

 
 

 

    1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, 
 
   între 
 
 SOCIETATEA NAŢIONALĂ RADIOCOMUNICAŢII S.A., cu sediul în Bucuresti, Sos. 
Oltenitei nr. 103, sector 4, cod 041303, telefon: 021 3073007, fax: 021 3149798, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/7677/1998, CIF RO10881986, cont 
IBAN nr. RO32BTRL04301202882794xx deschis la Banca Transilvania - Sucursala Unirii, 
capital social subscris şi vărsat la data de 31.12.2008 de 148.101.545,76 lei, reprezentată 
prin Marius POPENTIU - Director General, în calitate de achizitor, pe de o parte 
 
    şi 
    ................................ (denumirea operatorului economic), adresă 
....................................., telefon/fax ......................., număr de înmatriculare ...................., 
cod fiscal ........................., cont (trezorerie, bancă) ......................., reprezentată prin 
..................................................... (denumirea conducătorului), funcţia ........................, în 
calitate de prestator, pe de altă parte. 
 

2. Definiţii  
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract – reprezintă prezentul act  şi toate Anexele sale.  
b. achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 
contract; 
c. preţul contractului - suma de bani plătibila prestatorului de către achizitor, în baza 
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate 
prin contract; 
d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 
cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le 
furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;  
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează 
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi 
care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate 
asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind 
exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor 
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare 
executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 
 
3. Interpretare 
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu 
se specifică in mod diferit. 
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4. Obiectul principal al contractului   
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze Servicii de închiriere transport capacitate STM1 
pe suport de fibră optică single mode, între ODF Rack 69 Radiocom din Centrul de 
Colocare NX Data ( Bucureşti, sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, etaj 3 - clădirea Feper) 
şi ODF interior Staţia de Sol Cheia, Jud. Prahova. 
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru 
îndeplinirea la timp si conform prevederilor contractuale a obligatiilor asumate de 
prestator..  
 

5. Preţul contractului şi modalitatea de plată 
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, 
conform graficului de plăti, este de ......................  euro, la care se adaugă ……… TVA. 
5.2 Taxa de punere in functiune a circuitului, este de.....euro 
5.3 Pretul contractului este ferm si nu poate fi modificat, în sensul majorării, pe toata 
durata de derulare a prezentului contract.  
5.4.- (1) Plata se va efectua lunar, prin ordin de plată, în contul comunicat de prestator sau 
înscris pe factură, pentru serviciul prestat în luna anterioară. Plata se va face în termen de 
15 zile lucrătoare de la data emiterii facturii în original, pe baza facturii emise de către 
prestator, la cursul de referinţă euro/leu comunicat de BNR în ziua emiterii facturii. 
        (2) Achizitorul este liberat de obligaţia de plată în momentul debitării contului său. 
 
6. Intrarea în vigoare şi durata contractului 
 6.1 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părţi 
contractante si este valabil pe o periodă de 12 luni de la constituirea de către prestator a 
garanţiei de bună executie, conform prevederilor art. 11  la prezentul contract.  
 

7. Documentele contractului 
7.1  - Documentele contractului sunt: 
 - propunerea tehnică şi financiară, 
  - garanţia bancară de bună execuţie. 

- caietul de sarcini; 
- acte aditionale. 

          
8.  Obligaţiile prestatorului 
8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi parametrii prezentaţi în 
propunerea sa tehnică, anexă la prezentul contract.  
8.2. Prestatorul se obligă să asigure o disponibilitate a serviciului de cel puţin 99,5%, 
conform propunerii sale tehnice, anexă la prezentul contract.  
8.3. Prestatorul se obligă să predea achizitorului, înainte de efectuarea recepţiei circuitului 
de către achizitor, raportul calitativ de măsurare a circuitului, care trebuie să fie realizat cu 
ajutorul echipamentelor OTDR şi să includă “amprenta circuitului”(graficul cu măsurarea 
circuitului pe tot traseul fizic, cu atenuările în funcţie de distanţă) .    
8.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror: 

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

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia 
situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 
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8.4 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu 
profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu 
propunerea sa tehnică. 
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele 
umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura 
provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea 
asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din 
contract.   
8.5 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu 
perioada de prestare convenita. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe 
toată durata contractului.  
 

9.  Obligaţiile achizitorului 
9.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit art.12, serviciile prestate în termenul 
convenit. 
9.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul prevăzut la 
articolul 5.3 al prezentului contract.  
9.3 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii 
pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare 
îndeplinirii contractului. 
 
10.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor  
10.1 - În cazul în care, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin 
prezentul contract, respectiv să asigure funcţionarea circuitului în parametrii normali, 
specificaţi în caietul de sarcini şi propunerea tehnică a prestatorului, atunci achizitorul are 
dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă 
procentuală din preţul contractului, după cum urmează: 
  

Scădere Disponibilitate Penalizare din tariful lunar 

≤ 0,2% 5% 

≤ 0,5% 10% 

≤  1,% 15% 

>1% ≤ 1,5% 25% 

>1,5% 75% 

 
     1). Durata intreruperilor(min/luna) se va calcula dupa formula: D=T-t, unde: 

     T = Momentul de timp din baza de Trouble Ticketing NOC SNR la care 
NOC   SNR deschide Tichet de Deranjament la NOC furnizor; 
      t = Momentul de timp din baza de Trouble Ticketing NOC SNR la care 
NOC SNR confirma la NOC furnizor functionarea in parametrii normali contractuali 
a circuitului. 
        2). Disponibilitatea se va calcula in functie de intreruperile aparute pe circuitul 
furnizat si a degradarilor de parametri. Calculele de disponibilitate referitoare la 
degradarile de parametri se vor efectua conform standardelor internationale in 
vigoare. 

 3). Dispnibilitatea lunara se va calcula dupa formula DLC= Tf/Tm*100, unde: 
                 Tf = Numarul de minute in care circuitul a functionat in parametrii normali; 
                 Tm = Numarul de minute maxime din luna respectiva.  
          
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la 
expirarea perioadei precizate la art.5.3, atunci achizitorului îi revine obligaţia de a plăti, ca 
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penalităţi 0,05 % din valoarea facturii neplătite, pe zi de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligaţiilor de plată, penalităţi care nu vor depăşi valoarea facturii neplătite. 
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat 
şi de a pretinde plata de daune-interese. 
10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare 
scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă se afla in 
insolventa, in conditiile legii. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale 
a contractului. 
 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 
11.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, sub 
formă de .............................., în cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent, în 
termen de 15 zile de la semnarea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii de drept a 
prezentului contract fără notificarea prealabilă sau îndeplinirea unei alte formalităţi. 
11.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de 
începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de 
bună execuţie. 
11.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în 
limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută 
necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii 
asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru 
prestatorul, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.    
11.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de 
la îndeplinirea obligaţiilor asumate. 
11.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului 
 
12. Recepţie şi verificări  
12.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de respectare a conformităţii prestării 
serviciilor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.  
12.2 – Recepţia circuitului se va face de către achizitor în prezenţa reprezentanţilor 
prestatorului şi se va finaliza prin încheierea unui proces-verbal de recepţie semnat de 
ambele părţi contractante. 
12.3 – Recepţia circuitului se va face pe baza raportului calitativ de măsurare a circuitului 
cu ajutorul echipamentelor OTDR, furnizat de prestator.. 
   
13. Caracterul confidenţial al contractului 
13.1 O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parţi: 
 (1) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe parţi, în 
afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 
 (2) de a utiliza informaţiile si documentele obţinute sau la care are acces în perioada de 
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligaţiile contractuale. 
13.2  Dezvaluirea oricarei informaţii faţa de persoanele implicate în îndeplinirea contractului 
sau catre persoane care au legatura în mod direct si nemijlocit cu prevederile prezentului 
contract se va face confidenţial si se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în 
vederea îndeplinirii contractului. 
13.3 O parte contractantă va fi exonerata de raspunderea pentru dezvăluirea de informaţii 
referitoare la contract daca: 
 (1) informaţia era cunoscuta parţii contractante înainte ca ea sa fi fost primită de la 
cealalta parte contractanta; sau 
 (2) informaţia a fost dezvaluita dupa ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte parţi 
contractante pentru asemenea dezvaluire; sau 
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 (3) partea contractanta a fost obligată în mod legal sa dezvaluie informaţia. 
13.4  Partea care încalcă obligaţia de confidenţialitate este obligată să platească celeilalte părţi 
daune interese în cuantum de 3.000 lei.  
13.5  Prezenta clauză produce efecte juridice pe întreaga durată de executare a contractului si 
pe o perioadă de 2 ani de la încetarea prezentului contract. 
 
14. Ajustarea preţului contractului 
14.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului pentru primul 
contract subsecvent sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 
14.2 -  Pentru următoarele două contracte subsecvente, tariful lunar se renegociază, în 
sensul reducerii, pe baza tarifelor practicate pe piaţă la momentul încheierii fiecărui 
contract subsecvent în parte.  
 
15. Amendamente  
15.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi 
prevăzute la data încheierii contractului. 
 

16. Cesiunea  
16.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate 
prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 
16.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau 
orice alte obligaţii asumate prin contract.  
 
Incetarea contractului 
Prezentul contract poate înceta prin: 
 - ajungerea la termen, 
 - prin acordul de voinţă al părţilor înainte de termen, 
 - denunţarea unilaterală a contractului de către achizitor în conditiile stipulate în 
prezentul contract, 
 - reziliere de plin drept a contactului fără a mai fi necesară punerea în întârziere a 
părţii în culpă, intervenţia instanţei de judecată şi îndeplinirea oricăror formalităţi în situaţia 
în care oricare dintre părti nu îşi execută, îşi execută necorespunzător sau cu întârziere 
mai mare de 10 zile lucrătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. In această 
situaţie contractul încetează în termen de 10 zile de la data primirii notificării de către 
partea care este în culpă.  
 

 

17. Forţa majoră 
17.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
17.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate 
prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
17.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
17.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte 
părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la 
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
17.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare 
de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a 
prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese. 
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18. Soluţionarea litigiilor 
18.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, 
prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau 
în legatură cu îndeplinirea contractului. 
18.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu 
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, competenţa de soluţionare 
revine instanţelor judecătoreşti în a căror rază teritorială îşi află sediul achizitorul 
 

19. Limba care guvernează contractul 
19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
  
20. Comunicări 
20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în 
momentul primirii. 
20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail la adresele 
convenite cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 
21. Legea aplicabilă contractului 
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 
 
 

Parţile au înteles să încheie azi ..............  prezentul contract în două exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte.     

  
          Achizitor        Prestator 
    .............................               .............................. 
(semnătura autorizată)       (semnătura autorizată) 
              LS                        LS 

 
 


