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SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE
Nr. ________din _____________

S.C. _____________
Nr. ________ din __________

CONTRACT DE FURNIZARE
Articolul 1. Părţile contractante
În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sa încheiat prezentul contract de furnizare,
între
SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE, prin DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE, cu
sediul în București, Splaiul Independentei, nr. 323 A, sector 6, e-mail:
achizitii.publice@stsnet.ro, cod de înregistrare fiscală 4267230, având contul de virament
nr. RO70TREZ23A610000710000X deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică
a Municipiului Bucuresti, reprezentat legal prin domnul Mihail Bărănescu - șeful Direcției Achiziții
Publice, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi
...................................................................... cu sediul în .............................................................,
..........telefon/fax................................................................
număr
de
înmatriculare
......................................................................................, cod fiscal ........... cont trezorerie
...............................................deschis la ..................................., legal reprezentată de
.............................. în calitate de Contractant, pe de altă parte.
Articolul 2. Definiţii – clauză specifică
2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) act adiţional – documentul semnat de părţi prin care se modifică termenii şi condiţiile
din oricare document ce face parte din contract;
b) Achizitor şi contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în
prezentul contract;
c) contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale, inclusiv actele
adiţionale;
d) destinaţie finală – oricare dintre locaţiile în care Contractantul are obligația de a livra,
instala, configura, pune în funcţiune, integra și operaționaliza produsele ce fac obiectul
contractului, lista detaliată a acestora urmând a fi pusă la dispoziție după intrarea în vigoare a
contractului;
e) forţa majoră – un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează
greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care
face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea obligaţiilor asumate în cadrul contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale,
acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte armate,
epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni puternice, inundaţii, deversări şi alte calamităţi
naturale, conflicte civile, explozii, şi orice alte asemenea evenimente enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă; nu este considerat eveniment de forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face doar extrem de
costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
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f) preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către Achizitor, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract;
g) produs – oricare dintre echipamentele şi aplicațiile informatice, inclusiv licenţele
asociate, pe care Contractantul se obligă să le furnizeze, testeze, instaleze, configureze, pună
în funcţiune, integreze și operaționalizeze la destinația finală;
h) serviciu – în funcţie de context, se poate referi la:
(i) servicii de instalare, configurare, punere în funcţiune, integrare, operaționalizare a
produselor livrate în baza contractului;
(ii) servicii de instruire a personalului desemnat de către Achizitor;
(iii) alte servicii accesorii furnizării produselor, specifice perioadei de garanţie;
i) sistem informatic centralizat – sistemul informatic centralizat de preluare şi
dispecerizare a apelurilor de urgenţă, instalat în cele trei centre naționale (Bucureşti, Braşov şi
Cluj);
j) SNUAU - Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență;
k) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a
componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea Contractantului;
l) termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera
Internaţională de Comerţ (CIC);
m) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)
Articolul 3. Interpretare – clauză specifică
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 altfel în mod diferit.
3.3. Termenii, clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.
Articolul 4. Obiectul principal al contractului – clauză obligatorie
4.1. Prezentul contract are ca obiect furnizarea de echipamente și aplicații informatice pentru
modernizarea infrastructurii hardware şi software a Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de
Urgenţă, la nivel naţional, prin:
a) realizarea unui sistem informatic centralizat de preluare şi dispecerizare a apelurilor de
urgenţă;
b) modernizarea punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă;
c) realizarea componentei de rezervare comunicaţii date WAN/MAN.
4.2. Implementarea contractului se realizează în cadrul proiectului ”Modernizarea infrastructurii
hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență” - cod 124506,
finanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,
Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimările climatice, prevenirea şi gestionarea
riscurilor, Prioritate de investiţie - 5ii. Promovarea investiţiilor pentru a face faţă unor riscuri
specifice, asigurarea rezistenţei în faţa dezastrelor şi dezvoltarea sistemelor de gestiune a
dezastrelor, Obiectivul Specific 5.2. Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și
eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție, în conformitate cu prevederile Contractului de
finanţare nr. ________ din ________ încheiat între Achizitor şi Ministerul Fondurilor Europene –
Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.
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Articolul 5. Preţul contractului – clauză obligatorie
5.1. Prețul contractului, respectiv preţul aferent furnizării/prestării la destinația finală a tuturor
produselor şi activităţilor/serviciilor ce fac obiectul contractului, este de________ lei, la care se
adaugă ________ TVA.
5.2. Preţurile unitare ale produselor, specificate în Anexa nr. 1 la prezentul contract, sunt cele
incluse de Contractant în propunerea financiară, parte integrantă a prezentului contract.
5.3. Preţurile unitare sunt exprimate în lei, fără TVA, în condiţia franco-destinaţia finală și includ
toate cheltuielile ocazionate de furnizarea, testarea, instalarea, configurarea, punerea în
funcțiune, integrarea, operaționalizarea la destinația finală a produselor, conform cerinţelor
caietului de sarcini şi propunerii tehnice a Contractantului, părţi integrante ale prezentului
contract, inclusiv cele ocazionate de instruirea personalului desemnat al Achizitorului,
efectuarea recepțiilor parțiale și finală și prestarea serviciilor accesorii aferente perioadei de
garanție.
5.4. Preţurile unitare sunt ferme şi nerevizuibile pe toată perioada de valabilitate a contractului.
Articolul 6. Durata contractului – clauză obligatorie
6.1. Prezentul contract intră în vigoare la constituirea garanţiei de bună execuţie, dar nu mai
târziu de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului şi este valabil până la data de ________,
dată până la care vor fi puse în funcţiune, integrate și operaționalizate toate produsele ce fac
obiectul contractului, respectiv vor fi efectuate toate plăţile aferente.
6.2. Perioada de valabilitate specificată la alin. 6.1 se referă în mod exclusiv la perioada de
executare a contractului şi nu include perioada de garanţie care este de _________ (minim 5
ani) de la data recepţiei finale.
6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte după expirarea perioadei de garanţie
menţionată la alin. 6.2.
Articolul 7. Executarea contractului – clauză obligatorie
7.1. Executarea contractului începe la intrarea în vigoare a acestuia, fără a fi necesară emiterea
de către Achizitor a unui ordin de începere şi se va realiza cu respectarea graficului de
implementare prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul contract.
Articolul 8. Documentele contractului – clauză obligatorie
8.1. Documentele contractului sunt, în ordinea lor de prioritate:
a) contractul propriu-zis, inclusiv anexele sale;
b) actele adiţionale (după caz);
c) documentaţia de atribuire, inclusiv clarificările făcute de Achizitor înainte de termenul
limită de depunere a ofertelor;
d) propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările făcute de Contractant
pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor;
e) garanţia de bună execuţie;
f) acordul de asociere (după caz);
g) lista subcontractanţilor şi contractele de subcontractare (după caz);
h) angajamentele ferme ale terţilor susţinători (după caz);
i) alte documente (după caz).
8.2. Actele adiţionale au ordinea de prioritate a documentului pe care îl modifică. Documentele
menţionate la art. 8.1, părţi integrante ale contractului, se consideră a se explica reciproc. În caz
de ambiguitate sau divergenţă, acestea trebuie să fie citite şi interpretate în ordinea mai sus
menţionată. În cazul în care, pe parcursul executării contractului se constată faptul că anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul
de sarcini, parte a documentaţiei de atribuire, inclusiv în clarificările la acesta, prevalează
prevederile caietului de sarcini şi clarificările făcute de Achizitor la acesta.
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Articolul 9. Obligaţiile principale ale Contractantului – clauză obligatorie
9.1. (1) Prin semnarea prezentului contract, Contractantul se obligă să furnizeze, testeze,
instaleze, configureze, pună în funcţiune, integreze și operaționalizeze la destinația finală
produsele care fac obiectul contractului și să presteze/efectueze toate serviciile/activitățile
privind instruirea personalului desemnat al Achizitorului, efectuarea recepțiilor parțiale și finală și
prestarea serviciilor accesorii aferente perioadei de garanție.
(2) Contractantul este responsabil pentru integrarea funcţională produselor livrate în cadrul
contractului, cu infrastructura existentă administrată de Achizitor.
9.2. Contractantul se obligă să execute activităţile prevăzute la art. 9.1 la standardele şi
performanţele solicitate prin caietul de sarcini şi asumate prin propunerea tehnică şi cu
respectarea graficului de implementare al contractului.
9.3. În vederea furnizării, testării, instalării, configurării, punerii în funcţiune, integrării și
operaționalizării tuturor produselor ce fac obiectul contractului, Contractantul are obligaţia de a
asigura pe toată perioada de implementare a contractului resursele minime de personal
solicitate de Achizitor, necesare pentru implementarea Contractului în termen și cu respectarea
tuturor cerințelor din caietul de sarcini, la nivelul calitativ asumat prin propunerea tehnică.
9.4. Contractantul garantează că produsele furnizate în baza contractului sunt noi, nefolosite, de
ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura
materialelor.
9.5. Contractantul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul
contract.
9.6. Contractantul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de produsele furnizate,
materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele
achiziţionate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei
în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea documentaţiei de atribuire întocmită de
către Achizitor.
Articolul 10. Obligaţiile principale ale Achizitorului – clauză obligatorie
10.1. Achizitorul se obligă să primească, respectiv să recepţioneze produsele, conform
procedurilor de recepţie stabilite de Achizitor și Contractant.
10.2. Achizitorul se obligă să plătească Contractantului contravaloarea produselor livrate în
conformitate cu termenii prezentului contract și recepționate din punct de vedere cantitativ și
calitativ.
10.3. Achizitorul are obligaţia de a elibera Contractantului documente constatatoare care să
conţină informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către acesta şi la
eventualele prejudicii în termenul prevăzut de lege.
Articolul 11. Livrarea și recepția – clauză obligatorie
11.1. Livrarea produselor în cadrul contractului se va realiza în două etape, conform graficului
de implementare prevăzut în Anexa nr. 2 la contract, astfel:
a) etapa I – livrarea produselor și prestarea serviciilor asociate pentru:
i) realizarea sistemului informatic centralizat;
ii) modernizarea punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă la
nivelul a trei judeţe pilot (Cluj, Braşov şi Iaşi) ;
iii) realizarea componentei de rezervare comunicaţii date WAN pentru patru
amplasamente (Cluj, Braşov, Iaşi şi Bucureşti).
iv) realizarea componentei de rezervare comunicaţii date MAN la nivelul celor trei
judeţe pilot;
v) instalarea și configurarea tuturor componentelor software necesare demonstrării
funcţionalităţilor solicitate prin caietul de sarcini și evaluarea conformității acestora,
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în cadrul amplasamentelor operaţionale ale SNUAU din cele trei judeţe pilot, în
condiții de trafic real.
b) etapa a II-a – livrarea produselor și prestarea serviciilor asociate pentru:
i) modernizarea punctelor de preluare şi dispecerizare a apelurilor de urgenţă la
nivelul a 37 judeţe;
ii) realizarea componentei de rezervare comunicaţii date WAN pentru 37 judeţe.
iii) realizarea componentei de rezervare comunicaţii date MAN pentru 37 judeţe.
iv) instalarea şi configurarea tuturor componentelor software necesare funcţionării
amplasamentelor operaţionale ale SNUAU şi predarea la cheie a întregului sistem
informatic furnizat în cadrul contractului, conform cerinţelor din cadrul caietului de
sarcini.
11.2. Certificarea faptului că produsele au fost furnizate la destinaţia finală, se va face prin
semnarea de primire a produselor de către reprezentanţii autorizaţi ai Achizitorului pe avizele de
însoţire a mărfii eliberate de Contractant.
11.3. Recepțiile produselor se vor realiza la destinația finală, conform graficului de
implementare prevăzut în Anexa nr. 2 și vor include:
a)
recepţia cantitativă, care va consta în inspectarea şi verificarea vizuală, respectiv
numărarea bucată cu bucată a produselor livrate, inclusiv a accesoriilor din
componenţa acestora (obligatoriu, se vor consemna toate seriile produselor livrate);
b)
recepţia calitativă, care va presupune efectuarea de teste funcţionale în vederea
verificării respectării specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini şi propunerea tehnică.
11.4. În situaţia în care, cu ocazia efectuării recepţiilor cantitative și calitative se constată că
nu au fost livrate toate produsele sau toate accesoriile aferente acestora, sau unele dintre
produsele testate de către Achizitor nu corespund specificaţiilor tehnice din caietul de
sarcini/propunerea tehnică sau sunt defecte, Achizitorul va avea dreptul de a respinge
produsele respective, iar Contractantul va avea obligaţia de a remedia deficienţele constatate,
fără costuri suplimentare pentru Achizitor, prin furnizarea produselor/accesoriilor lipsă şi/sau
înlocuirea produselor/accesoriilor constatate defecte sau neconforme, în termen de maxim ___
de zile calendaristice, fără a depăși termenele finale stabilite pentru fiecare din etapele
prevăzute la art.11.1.
11.5. (1) Recepţiile cantitative și calitative se vor finaliza prin semnarea de către reprezentanţii
autorizaţi ai Achizitorului şi Contractantului a proceselor verbale de recepţie cantitativă/calitativă
parțiale.
(2) Finalizarea etapei I de implementare a contractului se va concretiza prin semnarea de către
reprezentanţii autorizaţi ai Achizitorului şi Contractantului a unui proces-verbal de recepție
cantitativă și calitativă – etapa I, pe baza rezultatelor recepției aferente etapei I și a proceselorverbale de recepţie cantitativă/calitativă parțiale aferente produselor furnizate, instalate,
configurate, puse în funcțiune, integrate și operaționalizate pe parcursul etapei I.
(3) Finalizarea etapei a II-a de implementare a contractului, și implicit a contractului, se va
concretiza prin semnarea de către reprezentanţii autorizaţi ai Achizitorului şi Contractantului a
procesului-verbal de recepție finală, pe baza rezultatelor recepției finale, a procesului-verbal de
recepție cantitativă și calitativă prevăzut la alin. (2) și a proceselor verbale de recepţie
cantitativă/calitativă parțiale aferente produselor furnizate, instalate, configurate, puse în
funcțiune, integrate și operaționalizate pe parcursul etapei a II-a.
11.6. Se va considera că obligațiile ce revin Contractantului conform prezentului contract au fost
îndeplinite integral în momentul în care sistemul informatic integrat va fi funcţional şi operaţional
100% la nivel naţional (în toate Centrele 112, dispeceratele agenţiilor de urgenţă şi substaţiile
aferente acestora din cadrul SNUAU), conform cerinţelor caietului de sarcini, fapt ce se va
materializa prin semnarea de către reprezentanţii autorizaţi ai Contractantului şi Achizitorului a
procesului verbal de recepţie finală.
11.7. Procedurile urmate cu ocazia efectuării recepţiilor în cadrul contractului vor fi convenite de
comun acord de Achizitor şi Contractant în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a
contractului. În caz de divergenţă între Achizitor şi Contractant, punctul de vedere al
Achizitorului, emis pe baza prevederilor caietului de sarcini, va prevala.
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11.8. Dreptul de proprietate asupra produselor livrate va trece de la Contractant la Achizitor la
data semnării procesului verbal de recepţie cantitativă și calitativă – etapa I, pentru produsele
aferente etapei I, respectiv la data semnării procesului verbal de recepție finală pentru
produsele aferente etapei a II-a.
11.9. Adresele exacte ale destinațiilor finale vor fi puse la dispoziția Contractantului după
intrarea în vigoare a prezentului contract.
11.10. Produsele vor fi livrate în mod obligatoriu împreună cu următoarele documente:
a) aviz de însoţire a mărfii;
b) certificate de calitate şi garanţie;
c) declaraţii de conformitate;
d) documentaţii tehnice, conform caietului de sarcini.
Articolul 12. Ambalarea şi marcarea produselor - clauză specifică
12.1. (1) Contractantul are obligaţia de a ambala produsele astfel încât acestea să facă faţă,
fără limitare, la manipulare dură, expunere la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţii, şi în
aşa fel încât să asigure integritatea acestora pe timpul transportului, manipulării şi depozitării,
astfel încât produsele să ajungă în bună stare la locaţia de livrare.
(2) În cazul ambalarii greutăţilor şi volumelor în formă de cutii, Contractantul va lua în
considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa
facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
12.2. Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor se va face cu
respectarea prevederilor din standardele de execuţie a produselor livrate şi din caietul de
sarcini.
12.3. Ambalajele în care se livrează produsele vor corespunde Directivei Parlamentului
European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje
(94/62/CE), iar costurile acestora intră în preţul bunurilor facturate.
12.4. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare
protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea Achizitorului.
Articolul 13. Garanţia tehnică. Garanţia de bună funcţionare – clauză obligatorie
13.1. Toate produsele livrate în baza contractului beneficiază de o perioadă de garanţie și
suport tehnic de minim ____ ani de la data semnării procesului verbal de recepţie finală, fără
niciun cost suplimentar pentru Achizitor.
13.2. Contractantul garantează că produsele livrate sunt conforme cu specificaţiile tehnice din
caietul de sarcini, asumate prin propunerea tehnică, şi că niciun produs nu va eşua în a executa
instrucţiunile de programare din cauza defectelor în material şi manoperă, în situaţia în care
este corect utilizat pe perioada de garanţie.
13.3. Garanţia se aplică asupra tuturor echipamentelor hardware, inclusiv accesoriilor şi
materialelor de instalare, tuturor aplicaţiilor/componentelor software, precum și serviciilor
accesorii de instalare, configurare, punere în funcţiune, respectiv de integrare și
operaționalizare.
13.4. Pe durata perioadei de garanţie, Contractantul se obligă să repare sau să înlocuiască
conform contractului, pe cheltuiala sa exclusivă, orice echipament defect, componentă sau
subansamblu al acestuia defect, inclusiv orice accesoriu sau material de instalare care se
dovedeşte a fi defect sau neconform cu specificaţiile tehnice şi de asemenea, să
refacă/optimizeze orice funcţionalitate a sistemului informatic care nu mai îndeplineşte în mod
corespunzător cerinţele caietului de sarcini (ex: erori acumulate, disfuncţionalităţi constatate în
timp / sau survenite în urma unui update, etc).
13.5. Asistenţa tehnică şi suportul vor include în mod obligatoriu şi servicii proactive, menite să
preîntâmpine apariţia de disfuncţionalităţi în exploatarea sistemului informatic livrat şi să
identifice potenţialele probleme înainte de manifestarea lor.
13.6. Produsele defecte/reparate în perioada de garanție vor fi predate/primite de către
reprezentanţii părților la destinația finală, pe baza unor procese-verbale de predare-primire,
conform procedurii agreate de părți după intrarea în vigoare a contractului.
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13.7. Contractantul garantează că toate suporturile fizice ce conţin software vor fi livrate fără
viruşi informatici, viermi informatici sau cod periculos, care pot distruge sau altera software,
firmware sau hardware şi care, prin orice metodă, pot distruge sau altera orice dată sau
informaţie accesată prin sau procesată de software. Contractantul va anunţa imediat Achizitorul
în scris, dacă există suspiciunea sau are cunoştinţă că software-ul echipamentelor livrate poate
provoca neajunsurile de mai sus.
13.8. În mod obligatoriu, pentru toate produsele predate/primite în scopul executării obligaţiilor
asumate contractual, Contractantul va menţine şi va actualiza o evidenţă strictă la nivel de serii
ale produselor predate/primite; această evidenţă va fi corelată permanent cu cea ţinută de
Achizitor, în perioada de garanţie.
13.9. Produsele defecte vor fi reparate sau înlocuite de către Contractant, în termenele
prevăzute în caietul de sarcini, cu produse identice sau similare care vor îndeplini cel puțin
cerințele funcționale inițiale îndeplinite de cele care au fost predate la reparat. În cazul înlocuirii
cu produse similare, Contractantul va garanta compatibilitatea acestora cu sistemul în care vor
fi integrate.
13.10. (1) Contractantul va asigura un stoc de piese de schimb de primă intervenţie. Aceste
piese vor fi livrate împreună cu echipamentele şi vor fi puse la dispoziţia Achizitorului pentru
utilizare pe toată perioada de garanţie, în vederea remedierii cu maximă urgenţă a unor posibile
deranjamente.
(2) Compunerea şi dimensionarea stocului de piese de schimb de primă intervenţie vor fi
stabilite de Contractant astfel încât să asigure o disponibilitate de 99,999% a sistemului
informatic implementat. Achizitorul va avea dreptul să impună modificări ale lotului de piese de
schimb de primă intervenţie, după intrarea în vigoare a contractului, în funcţie de dinamica
deranjamentelor constatate.
(3) Lotul de piese de schimb de primă intervenţie va fi refăcut/reîntregit prin grija
Contractantului, în termen de cel mult 30 de zile după finalizarea unei intervenţii care a
presupus utilizarea piese din acest lot.
13.11. După primirea notificării Achizitorului, personalul Contractantului se va prezenta la
amplasament, va diagnostica defecţiunea şi va înlocui echipamentul/ subsansamblul/ modulul/
cartela defect/defectă, astfel încât funcţionalitatea afectată să fie restabilită în cel mult 24 de ore
de la momentul primirii notificării emise de beneficiar pentru deranjamentele care nu afectează
furnizarea serviciului de urgenţă către cetăţeni şi în cel mult 2 ore, pentru deranjamentele
critice, care afectează funcţionalităţile de bază ale aplicaţiilor de preluare-dispecerizare apeluri
de urgenţă (voce, date, GIS, localizare, AVLS, comunicaţii radio). Aceste termene sunt
obligatorii pentru toate echipamentele/funcţionalităţile care asigură furnizarea în condiţii optime
a serviciului de urgenţă.
13.12. Produsele/funcţionalităţile reparate sau înlocuite în timpul perioadei de garanţie vor fi
testate din punct de vedere funcţional şi se vor semna documente de recepţie relevante.
Garanţia pentru produsele reparate sau înlocuite în perioada de garanţie se prelungeşte cu
durata imobilizării acestora în reparaţie.
13.13. Pe întreaga perioadă de garanţie şi suport tehnic, Contractantul va asigura, fără niciun
cost suplimentar pentru Achizitor, toate intervenţiile tehnice necesare asigurării funcţionării
permanente a sistemului implementat prin contract şi va presta servicii de suport pentru toate
sistemele/componentele/ modulele software furnizate pentru asigurarea funcţionalităţilor
existente la data semnării de către Achizitor a procesului-verbal de recepție finală.
13.14. (1) În vederea asigurării Achizitorului cu privire la îndeplinirea la termen şi la parametrii
de calitate solicitaţi a obligaţiilor contractuale ce revin Contractantului pe parcursul perioadei de
garanţie, conform celor specificate în prezentul articol, Contractantul are obligaţia de a prezenta
Achizitorului, cu ocazia recepţiei finale, o garanţie de bună funcţionare, emisă de o societate
bancară sau societate de asigurări, sub formă de garanţie bancară sau poliţă de asigurare, în
valoare de 5% din valoarea fără TVA a contractului.
(2) Garanţia de bună funcţionare va face referire la denumirea, numărul şi data contractului şi
va prevedea în mod clar şi fără echivoc, angajamentul irevocabil al emitentului de a plăti la
prima cerere a Achizitorului orice sumă solicitată de aceasta, până la concurenţa sumei
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maxime, în situaţia în care Contractantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale ce îi revin în
perioada de garanţie tehnică, în conformitate cu prevederile prezentului contract.
(3) Sub sancţiunea atacării garanţiei de bună execuţie a contractului, garanţia de bună
funcţionare trebuie prezentată Achizitorului în original, în maxim 10 zile de la data semnării
procesului-verbal de recepţie finală şi în orice caz, înainte de expirarea garanţiei de bună
execuţie a contractului. Perioada de valabilitate a garanției de bună funcționare va acoperi
cel puțin perioada de garanție tehnică plus două săptămâni.
13.15. (1) În cazul în care Achizitorul execută parțial sau integral garanția de bună funcționare,
Contractantul are obligația de a reîntregi cuantumul acesteia până la concurența sumei
constituite inițial, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data creditării contului Achizitorului
cu suma cu care a fost executată garanția de bună funcționare.
(2) Cuantumul cumulat al sumelor cu care a fost reîntregită garanția de bună funcționare, nu va
depăși 20% din valoarea fără TVA a contractului.
13.16. (1) Pe timpul perioadei de garanţie şi suport tehnic, Contractantul va trebui să asigure
fără niciun cost suplimentar pentru Achizitor:
a) garanţia de bună funcţionare, calitatea şi performanţele produselor livrate în
conformitate cu cerinţele caietului de sarcini;
b) calitatea serviciilor prestate;
c) suport tehnic de specialitate de tip L1, L2, L3, 24/7 (24 de ore în fiecare zi a
săptămânii), conform cerințelor din caietul de sarcini, pentru echipamentele hardware
şi aplicaţiile software livrate;
d) accesul direct al specialiştilor Achizitorului la suportul oferit de producători pentru
toate echipamentele hardware şi aplicaţiile software livrate;
e) înştiinţarea Achizitorului despre apariţia unor îmbunătăţiri, modificări sau noi versiuni
aplicabile echipamentelor livrate şi software-ului aferent, precum şi pentru aplicaţiile
software livrate, pentru o posibilă aplicare a acestora;
f) punerea la dispoziţia Achizitorului a noilor versiuni ale aplicaţiilor software apărute în
perioada de suport tehnic;
g) punerea la dispoziţia Achizitorului a noilor actualizări a listelor/bazelor de date de
semnături de securitate apărute în perioada de suport tehnic;
(3) La raportarea unei defecţiuni, Contractantul va trebui să prezinte, în mod obligatoriu, o
soluție de remediere în maximum 7 ore de la raportare (timp cumulat suport L1+L2+L3) dacă
defecţiunea este de natură să afecteze parţial funcţionarea sistemului şi în maximum 2 ore de la
raportare dacă deranjamentul este critic şi împiedică funcţionarea întregului sistem (indiferent
de nivelele de suport implicate).
13.17. (1) Contractantul trebuie să asigure personal de service calificat capabil să gestioneze
diagnosticarea/ remedierea defecţiunilor în perioada de garanţie şi suport tehnic în termenele
indicate în caietul de sarcini.
(2) Contractantul se obligă să documenteze fiecare intervenţie în sistem prin elaborarea unei
fişe de intervenţie care va conţine următoarele detalii: data intervenţiei, descrierea intervenţiei,
modalitatea de rezolvare a intervenţiei (reparaţie/înlocuire), durata intervenţiei. Aceasta va fi
pusă la dispoziţia Achizitorului.
Articolul 14. Facturarea şi plata – clauza obligatorie
14.1. Facturile vor fi emise în lei, cu TVA, pe baza prețurilor unitare specificate în Anexa nr. 1
la prezentul contract.
14.2. Plățile în cadrul contractului vor fi efectuate după cum urmează:
a) avans - 20% din valoarea totală a contractului, cu TVA, în termen de maxim 30 zile
de la primirea următoarelor documente obligatorii, în original:
(i) factura emisă de Contractant;
(ii) garanţia pentru returnarea/restituirea avansului, emisă pentru 110% din
valoarea avansului cu TVA, eliberată de o societate bancară sau societate de
asigurări, sub formă de garanţie bancară sau poliţă de asigurare, în formatul
prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul contract.
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Avansul plătit va fi justificat integral, prin produse livrate, până la finalizarea etapei I
de implementare a contractului. In caz contrar, Achizitorul are dreptul de a executa
garanţia pentru returnarea avansului, pentru întreaga valoare, inclusiv de a aplica
penalităţi de întârziere.
b) plată intermediară, reprezentând 30% din valoarea totală a contractului, cu TVA, dar
nu mai mult decât valoarea produselor livrate și recepționate cantitativ și calitativ în
cadrul etapei I, în termen de maxim 30 de zile de la primirea următoarelor documente
obligatorii, în original:
(i) factura emisă de Contractant;
(ii) proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă - etapa I;
c) plata finală, reprezentând diferența până la valoarea totală a contractului, cu TVA
aferent, în termen de maxim 30 de zile de la primirea următoarelor documente
obligatorii, în original:
(i) factura emisă de Contractant;
(ii) proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă finală.
14.3. Fiecare dintre facturile emise va purta menţiunea "POIM, denumirea și codul proiectului,
numărul contractului de finanţare".
14.4. Plata facturilor se va efectua în contul de trezorerie indicat de Contractant.
Articolul 15. Sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale – clauză obligatorie
15.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu își îndeplinește obligaţiile asumate
de a livra produsele conform graficului de implementare al contractului, Achizitorul are dreptul
de a aplica penalităţi de întârziere calculate în funcţie de numărul zilelor de întârziere, prin
aplicarea la valoarea produselor livrate cu întârziere, a ratei anuale a dobânzii de referinţă
aplicabile, comunicate de Banca Naţională a României, plus 8 puncte procentuale. Rata anuală
a dobânzii de referinţă valabilă la data de 1 a unui semestru calendaristic se aplică pentru
întregul semestru respectiv.
15.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termenele specificate la
art. 14.2 lit. b) și c), Contractantul are dreptul de a aplica penalități de întârziere calculate în
funcţie de numărul de zilelor de întârziere, prin aplicarea la valoarea plăţii efectuate cu
întârziere a ratei anuale a dobânzii de referinţă aplicabile, comunicate de Banca Naţională a
României, plus 8 puncte procentuale. Rata anuală a dobânzii de referinţă valabilă la data de 1 a
unui semestru calendaristic se aplică pentru întregul semestru respectiv.
15.3. 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.
15.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către Contractant, inclusiv
eventualele întârzieri în îndeplinirea acestora, vor conduce la emiterea de către Achizitor a unui
Certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale cu obiecțiuni/negativ, după
caz.
Articolul 16. Garanţia de bună execuţie a contractului – clauză obligatorie
16.1. Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum
de 5%, din valoarea fără TVA a contractului, în forma prevăzută în documentaţia de atribuire, în
termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, ca o condiţie de intrare în
vigoare a acestuia.
16.2. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului creat, dacă Contractantul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere
sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de
a notifica acest fapt Contractantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
16.3. (1) În cazul în care Achizitorul execută parțial sau integral garanția de bună execuție,
Contractantul are obligația de a reîntregi cuantumul acesteia până la concurența sumei
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constituite inițial, în forma prevăzută în documentaţia de atribuire, în termen de maxim 5 zile
lucrătoare de la data creditării contului Achizitorului cu suma cu care a fost executată garanția.
16.4. (2) Cuantumul cumulat al sumelor cu care a fost reîntregită garanția de bună execuție, nu
va depăși 5% din valoarea fără TVA a contractului.
16.5. Achizitorul va restitui garanţia de bună execuţie în termen de maxim 14 zile de la data
recepţiei finale, dată consemnată în procesul verbal de recepţie finală.
16.6. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.
Articolul 17. Încetarea contractului – clauză obligatorie
17.1. Prezentul contract încetează, fără a fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti, în
oricare din următoarele situaţii:
a)
de drept, prin ajungerea la termen;
b)
prin acordul de voinţă al părţilor, materializat printr-un act adiţional la contract;
c)
prin reziliere, în situaţiile descrise la art. 17.2;
d)
în caz de acţiune a forţei majore pentru o perioadă mai mare de 6 luni, care face
imposibilă executarea obligaţiilor pentru părţile semnatare.
17.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, în una din următoarele
situaţii :
a)
Contractantul se afla, la momentul atribuirii Contractului de furnizare, în una
dintre situaţiile prevăzute la art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;
b)
Contractul de furnizare nu ar fi trebuit să fie atribuit Contractantului, având în
vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi
care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
17.3. Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, acesta va fi îndreptăţit să recupereze de la
Contractant orice pierdere sau prejudiciu suferit, fără a renunţa la celelalte acţiuni la care este
îndreptăţit în baza prezentului contract.
17.4. Încetarea contractului nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Contractantului
dobândit anterior acesteia, în temeiul prezentului contract.
17.5. Partea care invocă încetarea contractului în condiţiile art. 17.1 lit. b) va notifica celeilalte
părţi cauza de încetare cu minim 30 de zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi
producă efectele, specificând totodată motivele solicitării încetării contractului.
17.6. (1) Încetarea contractului, în oricare din situaţiile menţionate la prezentul articol, nu va
avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
(2) Încetarea contractului, în oricare din situaţiile menţionate la prezentul articol, nu avea niciun
efect asupra obligaţiilor privind garanţia tehnică ce revin Contractantului pentru produsele livrate
şi serviciile prestate anterior încetării contractului.
Articolul 18. Amendamente – clauză specifică
18.1. (1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor acestuia, prin act adiţional.
(2) Orice act adiţional va fi valabil şi va produce efecte numai dacă a fost semnat în prealabil de
către reprezentanţii legali/împuterniciţi ai Achizitorului şi Contractantului.
18.2. Amendarea prezentului contract se va realiza cu respectarea prevederilor legale stipulate
la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare.
Articolul 19. Forţa majoră – clauză specifică
19.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2. (1) Forţa majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, nu se datorează
greşelii sau vinei acestora şi nu putea fi prevăzută la momentul încheierii contractului şi care
face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.
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(2) Sunt considerate evenimente de forţă majoră: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice
alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea
nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat eveniment de forţă majoră un eveniment
asemenea celor de mai sus care însă, fără a crea o imposibilitate de executare, doar face
extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
19.3. Forţa majoră exonerează partea afectată de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
19.4. 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.
19.5. 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
19.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pentru o perioadă mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea prezentului contract,
fără a fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti sau arbitrale.
Articolul 20. Cesiunea – clauză obligatorie
20.1. Contractantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
contract, acestea rămânând în sarcina sa, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.
20.2. Contractantul poate cesiona drepturile sale de creanţă (dreptul de a încasa
contravaloarea produselor livrate în baza contractului), în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art.
1570 Cod civil, numai pe baza acordului prealabil al Achizitorului, acord ce va fi solicitat cu cel
puţin 10 zile înainte de data propusă pentru cesiune.
20.3. Prin excepţie de la prevederile art. 20.2, în situaţia în care cesiunea de creanţă priveşte
activităţile efectiv executate în cadrul contractului de un subcontractant care şi-a exprimat
opţiunea de a fi plătit direct de către Autoritatea Contractantă, părţile sunt de acord că prin
semnarea contractului, Autoritatea Contractantă şi-a exprimat deja acordul pentru realizarea
cesiunii de creanţă în favoarea subcontractantului respectiv, în acest caz având loc un transfer
de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant pentru partea din contract executată de
acesta.
20.4. Prevederile art. 20.2 sunt incidente şi subcontractanţilor în situaţia în care vor să
cesioneze sumele pe care le au de încasat de la Autoritatea Contractantă pentru partea/părţile
din contract care sunt îndeplinite de către aceştia.
Articolul 21. Subcontractarea – clauză obligatorie
21.1. Contractantul are obligaţia ca, în cazul în care subcontractează, să încheie contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat prezentul contract cu
Achizitorul.
21.2. (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului contractele
încheiate cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate
cu aceştia se constituie în anexe la prezentul contract.
21.3. (1) Contractantul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor pentru modul în care îşi
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.
(2) Subcontractanţii sunt pe deplin răspunzători faţă de Contractant pentru modul în care
aceştia îşi îndeplinesc părţile lor din contracte.
21.4. Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai cu acordul prealabil al
Achizitorului. Schimbarea subcontractantului nu va avea influenţe asupra propunerii tehnice şi
propunerii financiare finale, inclusiv asupra clarificărilor la acestea.
21.5. (1) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării
contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a
contractului, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările
ulterioare.
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(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Contractantul va transmite Achizitorului informaţiile
prevăzute la art. 21.2 alin. (1) şi va obţine acordul Achizitorului privind eventualii noi
subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. În vederea obţinerii acordului
Achizitorului, subcontractanţii vor transmite acesteia prin Contractant certificatele şi alte
documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a
resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contract care urmează să fie
îndeplinite.
21.6. În situaţia în care un subcontratant renunţă sau se retrage din contract, Contractantul are
obligaţia de a prelua partea din contract aferentă activităţii subcontactate sau de a înlocui
respectivul subcontactant cu unul nou.
Articolul 22. Confidenţialitate – clauză specifică
22.1. Părţile se obligă ca, atât pe durata prezentului contract, cât şi după încetarea acestuia, să
păstreze confidenţialitatea cu privire la toate informaţiile dobândite de la cealaltă parte, înainte
sau pe perioada de derulare a prezentului contract, chiar dacă acestea nu au fost în mod
expres desemnate ca fiind confidenţiale.
22.2. Contractantul va impune obligaţia de confidenţialitate personalului propriu care, prin
natura activităţii pe care o desfăşoară, are acces la informaţiile confidenţiale ale Achizitorului,
precum şi subcontractanţilor săi.
22.3. În cazul încălcării obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii, partea respectivă va răspunde
în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi va fi obligată să repare prejudiciul, direct sau
indirect, provocat celeilalte părţi.
Articolul 23. Soluţionarea litigiilor – clauză specifică
23.1. Achizitorul şi Contractantul 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.
23.2. Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Contractantul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să
se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.
Articolul 24. Limba care guvernează contractul – clauză specifică
24.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
Articolul 25. Comunicări – clauză specifică
25.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie
transmisă în scris, în limba română, prin poştă/servicii de curierat, fax sau e-mail.
25.2. Orice comunicare transmisă prin poştă/servicii de curierat va fi transmisă prin scrisoare cu
confirmare de primire, considerându-se că a fost primită de destinatar la data menţionată pe
confirmarea de primire.
25.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, cu condiţia confirmării ulterioare în scris
a primirii comunicării.
Articolul 26. Legea aplicabilă contractului – clauză specifică
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Articolul 27. Terţul susţinător – clauză specifică
27.1. În cazul în care Contractantul întâmpină dificultăţi/este în imposibilitatea îndeplinirii
obligaţiilor pentru care a primit susţinerea unui terţ, acesta din urmă se va substitui
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Contractantului respectiv pentru îndeplinirea completă a obligaţiilor ce fac obiectul prezentului
contract, în conformitate cu angajamentul ferm încheiat în acest sens.
27.2. Autoritatea Contractantă va avea dreptul să urmărească orice pretenţie la daune pe care
Contractantul respectiv ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea
obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm.
27.3. Terţul sustinător răspunde în mod solidar cu Contractantul căruia i-a acordat susţinere
pentru executarea contractului. Răspunderea solidară a terţului se va angaja sub condiţia
neîndeplinirii de către acesta a obligaţiilor asumate prin angajament.
Articolul 28. Dispoziţii finale – clauză obligatorie
28.1. (1) Achizitorul îşi rezervă dreptul ca în situaţia în care nu îi sunt asigurate fonduri în
cuantumul necesar implementării contractului şi efectuării plăţilor către Contractant să notifice în
scris Contractantului suspendarea de drept a executării contractului, fără a fi necesară
intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti sau de arbitraj. Suspendarea executării contractului
poate fi invocată de Achizitor de cel mult 3 ori pe perioada de valabilitate a contractului, şi va fi
limitată de fiecare dată la o perioadă de până la 60 de zile, perioadă calculată de la data emiterii
notificării de către Achizitor.
(2) Reluarea executării contractului se va face în baza notificării emise în acest sens de către
Achizitor, efectele suspendării încetând de drept la data emiterii notificării de reluare. Prin
excepţie, în situaţia în care Achizitorul nu emite notificarea de reluare a executării contractului
până la expirarea perioadei de suspendare menţionată în notificarea de suspendare transmisă
conform alin. (1), efectele suspendării vor înceta de drept la expirarea acestei perioade, iar
părţile vor executa în continuare obligaţiile contractuale asumate conform prevederilor existente
în contract.
(3) Notificarea de suspendare a executării contractului, respectiv cea de reluare, emise conform
alin. (1) şi (2) produc efecte depline de la data emiterii lor.
28.2. Achizitorul nu poate fi ţinut responsabil pentru nicio pierdere sau prejudiciu cauzat
Contractantului sau pe care acesta este posibil să-l sufere ca urmare a aplicării prevederilor art.
28.1.
28.3. În situaţia în care o clauză din prezentul contract devine nulă sau inaplicabilă, celelalte
clauze sau părţile neafectate ale respectivei clauze îşi vor păstra valabilitatea şi vor continua săşi producă efectele.
28.4. Prin semnarea prezentului contract, părţile confirmă fără echivoc că au luat la cunoştinţă
de conţinutul tuturor clauzelor prezentului contract, inclusiv cele considerate ca neuzuale, astfel
cum acestea sunt reglementate de prevederile art. 1203 din Codul Civil, şi declară că le acceptă
în mod expres.
28.5. Datele cu caracter personal prelucrate de părți în derularea prezentului contract se supun
dispozițiilor Regulamentului U.E. 679/2016 și scopul prelucrării este legat doar de îndeplinirea
atribuțiilor și obligațiilor stipulate în prezentul contract.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi, _________, în Bucureşti, în 2 exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeaşi valabilitate.

Pentru şi în numele
Achizitorului
(denumirea Achizitorului)

Pentru şi în numele
Contractantului
(denumirea Contractantului)

Nume:____________________
Funcţia: __________________
Semnătura: _______________

Nume: _____________________
Funcţia: _____________________
Semnătura: __________________
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Anexa nr. 1 la Contractul nr. _________ din ______ 2018

LISTA DE CANTITĂŢI ŞI PREŢURI UNITARE
- lei –
Nr.
crt.

Denumirea produsului

U/M

Cantitate

fără TVA

(cpl./buc.)
0

1

2

3

I.

Sistem
informatic
centralizat de preluare şi
dispecerizare a apelurilor
de urgenţă, compus din:

cpl.

1

1.

Subsistem procesare apeluri
de urgenţă şi administrare
aplicaţii şi date specifice
SNUAU

cpl.

1

cpl.

1

cpl.

1

1.1
1.2
….
1.n
SUBTOTAL 1 (1.1+…+1.n)
2.

Subsistem
comunicaţii voce

backup

2.1
2.2
….
2.n
SUBTOTAL 2 (2.1+…+2.n)
3.

Subsistem GIS

Preţ unitar

3.1
3.2
….
3.n
SUBTOTAL 3 (3.1+…+3.n)
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4

Valoare
totală

Valoare
totală

fără TVA

cu TVA

5=3*4

6

Nr.
crt.

Denumirea produsului

U/M

Cantitate

fără TVA

(cpl./buc.)
0

4.

1

2

3

Subsistem ARLS

4.1
4.2
….
4.n
SUBTOTAL 4 (4.1+…+4.n)
5.

Subsistem localizare apeluri
din reţelele publice mobile

5.1
5.2
….
5.n
SUBTOTAL 5 (5.1+…+5.n)
6.

Componentă interconectare
operatori pentru preluarea
apelurilor

6.1
6.2
….
6.n
SUBTOTAL 6 (6.1+…+6.n)
7.

Componentă reţea

7.1
7.2
….
7.n
SUBTOTAL 7 (7.1+…+7.n)
8.

Preţ unitar

Componentă
Neclasificat
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4

Valoare
totală

Valoare
totală

fără TVA

cu TVA

5=3*4

6

Nr.
crt.

Denumirea produsului

U/M

Cantitate

fără TVA

(cpl./buc.)
0

1

2

3

electroalimentare
8.1
8.2
….
8.n
SUBTOTAL 8 (8.1+…+8.n)
9.

Componentă interfaţare cu
infrastructura radio TETRA

9.1
9.2
….
9.n
SUBTOTAL 9 (9.1+…+9.n)
SUBTOTAL I (1+2+...+9)
II.

Componenta de rezervare
comunicaţii
date
WAN/MAN, compusă din:

1
2
….
n
SUBTOTAL II (1+…+n)

III.

Preţ unitar

Componenta
de
modernizare a punctelor de
preluare şi dispecerizare a
apelurilor
de
urgenţă,
compusă din:

1
2
….
Neclasificat
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4

Valoare
totală

Valoare
totală

fără TVA

cu TVA

5=3*4

6

Nr.
crt.

Denumirea produsului

U/M

Cantitate

fără TVA

(cpl./buc.)
0

1

2

Preţ unitar

3

4

Valoare
totală

Valoare
totală

fără TVA

cu TVA

5=3*4

6

n
SUBTOTAL III (1+…+n)
TOTAL GENERAL (I + II + III)

Pentru şi în numele
Achizitorului
(denumirea Achizitorului)

Pentru şi în numele
Contractantului
(denumirea Contractantului)

Nume:____________________
Funcţia: __________________
Semnătura: _______________

Nume: _____________________
Funcţia: _____________________
Semnătura: __________________
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Anexa nr. 2 la Contractul nr. _________ din ______ 2018

GRAFICUL DE IMPLEMENTARE AL CONTRACTULUI
(se va completa la momentul semnării contractului)

Pentru şi în numele
Achizitorului
(denumirea Achizitorului)

Pentru şi în numele
Contractantului
(denumirea Contractantului)

Nume:____________________
Funcţia: __________________
Semnătura: _______________

Nume: _____________________
Funcţia: _____________________
Semnătura: __________________
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Anexa nr. 3 la Contractul nr. _________ din ______ 2018
[Pe hârtia purtând antetul emitentului garanţiei]
MODEL DE GARANŢIE DE RETURNARE/RESTITUIRE A AVANSULUI
Garanţia nr.: XXXXXXXXXX
Data: [ZZ.LL.AAAA]
Către:
SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
Splaiul Independenţei, nr. 323A, sector 6, București, România
Denumirea, numărul şi data contractului:
Cu privire la contractul mai sus menţionat („Contractul”), încheiat între
..................(denumire/nume operator economic, adresă, cod fiscal) ................. în calitate de
Contractant şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale cu sediul în Splaiul Independenţei, nr.
323A, sector 6, Bucureşti, România, în calitate de Achizitor, noi, .................(denumirea instituţiei
emitente).............., semnatarii acestei scrisori de garanţie, având sediul înregistrat la
.........(adresa sediului social al instituţiei)................, ne obligam prin prezenta, în mod irevocabil
și necondiționat, să plătim în favoarea Achizitorului, până la concurența sumei de
.......................... (suma în cifre și litere)........................., reprezentând 110% din valoarea
avansului menționat la art. 14.2 lit. a) din Contract, orice sumă cerută de acesta, la prima sa
cerere, fără drept de obiecție, însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce
revin Contractantului, referitoare la utilizarea şi justificarea avansului, astfel cum sunt acestea
prevăzute în Contract. Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nicio altă
formalitate suplimentară din partea Achizitorului.
Prezenta garanție intră în vigoare și are efect începând cu data la care întregul avans sa încasat în contul de trezorerie indicat de Contractant.
Luăm la cunoștință că veți anula prezenta scrisoare de garanție numai după efectuarea
plății intermediare din care s-a dedus complet avansul și la care s-a atașat ca document
justificativ Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă – etapa I, și după returnarea
originalului prezentei scrisori, dar nu mai tarziu de .......... (termenul calculat va acoperi minim 17
luni de la intrarea în vigoare a Contractului)........
În cazul în care părţile sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei
sau să modifice unele elemente ale Contractului care au efecte asupra prezentei garanţii, se va
obţine acordul nostru prealabil.
Legea aplicabilă prezentei garanţii de returnare/restituire a avansului este legea română.
Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie
pentru returnarea avansului sunt instanţele judecătoreşti din România.
Parafată de ........................... în ziua ............. luna .................... anul .......................
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