CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Telefonie mobile ,i date mobile
1. in temeiul art 7 alin 5 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile ~i completarile ulterioare,
s-a incheiat prezentul contract de prestare servicii, intre

Directia Generala de Politie Locala ,i Control a Municipiului Bucure,ti cu sediul in Bucurest, B-dul
Libert8Vi nr 18, BI104, sector 5, telefon 021/5391415, fax 021/5391509, cod fiscal 28412052, aV8ndcontullBAN
R092TREZ24G610304200108X deschis la Trezoreria sector 5, Bueuresfi, reprezentata prin domnul Daniel Ra~ica
- Director General, in calitate de beneficiar
si
Telekom Romania Mobile Communications SA, avand sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei
nr.319G, SEMA Parc, Cladirea Atrium House, et 1-2, sector 6, telefon 0214041234/0762232507, e-mail
violetaJrangu@telekom.ro,avand CUI 11952970, CIF R011952970 ~i inregistrata la RC sub J/40/433/1999, contul
IBAN R022TREZ7005069XXX000448 deschis la Trezorerie Municipiului Bucuresfi, reprezentata prin doamna
Violeta Daniela Frangu - Agent Vanzari, in calitate de prestator
2. Definitii
2.1 - in prezentul contract urmatoril termeni vor fi interpreta] astfel:
a. contract- reprezlnta prezentul contract ~i toate anexele sale.
b. beneficiar $i prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala~i corespunzatoarea tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a carer prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, ma~inile, utilajele, piesele de schimb ~i orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract ~i pe care prestatorul are obligaija de a Ie fumiza aferent serviciilor prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza gre~elii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului ~i care face imposibila executarea ~i, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluiji, incendii, inundatii sau orice
alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci
enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0
imposibilitatede executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendanstca: an - 365 de zile.
3.
Interpretare
3.1 in prezentul contract, cu excepta unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural
§i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul "zi"sau "lile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
4.
Obiectul contractului
4.1 Prestatorul se obliga sa furnizeze servicii de telefonie mobile ~i date mobile sub forma de abonament lunar cod
CPV 64212000-5, in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 Beneficiarul va achiznona servicii de teletonie mobila ~i date mobile pentru asigurarea serviciilor de voce ~i net,
astfel:
4.2.1 Abonament minim 200 numere - maxim 250 numere:
Voce/SIM
NetlSIM
Nelimitat Minute Nationale
Internet National tara Scadere de viteza ~i tara costuri
Nelimitat SMS-uri Nationale
suplimentare minim 30GB
Nelimitat Minute in Retea
Nelimitat Minute in Retele
si SEE
, Fixe National
"
Minute lntemafionale Europa Mobil minim 150
minute la nivel de SIM
..
4.2.2 Pachet minim 5 numere - maxim 10 numere care se vor activa doar la solicitarea beneficiarului:
Voce/SIM
NetlSIM
Nelimitat Minute Nationale
Internet National tara scacere de viteza ~i tara costuri
Nelimitat SMS-uri Nationale
suplimentare minim 35GB
Nelimitat Minute in Retea
Internet in Roaming tara Scadere de viteza ~i tara costuri
Nelimitat Minute in Retele Fixe
suplimentare minim 35GB
Nelimitat Minute in Retele Fixe lnternanonale
Europa
Nelimitat Minute in Roaming SEE
Nelimitat SMS-uri in Roaming SEE
Date mobile pnn modem
4.2.3 MODEM Stick USB Cartela SIM Internet Mobil de minim 21 GB - minim 5 buc. ~i maxim 20 buc.
4.2.4 MODEM Stick USB Cartela SIM Internet Mobil cu minim 20 GB, viteza de minim 300 mbps download, cu
minim 50 mbps upload - 1 (una) bucata
5.
PreJuIconbactului
5.1 - Pretul abonamentului (pozitia 4,.2.1) pentru maxim 250 de SIM-uri este 1250,00 euro/luna tara TVA (valoarea
unui sim este de 5 euro tara TVA)
- Pretul pachetului (pozitia 4.2.2) pentru maxim 10 SIM-uri este de 60,00 euro/luna tara TVA (valoarea unui sim
este de 6 euro tara TVA))
- Pretul MODEM Stick USB Cartela SIM Internet Mobil de minim 21 GB (pozitia 4.2.3) pentru maxim 20 bucati
este de 60 euro/luna (valoarea unui modem este de 3 euro fara TVA)
- Pretul unui MODEM Stick USB Cartela SIM Internet Mobil cu minim 20 GB, viteza de minim 300 mbps
download, cu minim 50 mbps upload (pozitia 4.2.4) este de 4 euro/luna (valoarea unui modem este de 4 eura fara
TVA)
5.2 Valoarea maxima a abonamentului este de 1374,00 euro/luna tara TVA, respectiv 1635,06 euroluna cu TVA.
5.3 Valoarea totala a contractului pentru 51uni este de 6870,00 euro fara TVA, respectiv 8175,30 euro cu TVA.
5.4 Beneficiile oferite conform ofertei financiare sunt in valoare de 822,4 euro/luna
5.5 Preturile convenite sunt ferme ~i raman neschimbate pe durata contractului. Prestatorul va emite factura in lei la
cursul de schimb eura/leu atlsat de B.N.R. valabilla data emiterii facturii.
5.6 Plata se va face din articolul bugetar 20.01.08
6.
Oura/acontractului
6.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de la data semnarf contractului pana la 31.12.2019
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6.2 Contractu I intra in vigoare la data semnarii contractului de cafre ambele par1i;
6.3 Durata contractu lui este de la semnarea contractului de catre ambele par1i ~i pan a la indeplinirea tuturor
obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract, astfel cum este definit in legislatia apllcabila.
6.4 Beneficarul i~i rezerva dreptul de a prelungi contractul de achizitie publica de prod use sau servicii cu caracter
de regularitate, prin act aditional, durata contractului va fi pana la cel mult 30.04.2020, pentru un nivel suplimentar
al valorii acestuia, conditonat de existents resurselor financiare pe anu12020.

7. Documentele contractului
- Caiet de sarcini nr 31258/26.07.2019
- Oferta tehnica - 33662/08.08.2019
- Oferta financiara - 33662/08.08.2019

8.
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Executarea contractului
8.1 Executarea contractului se va efectua de catre prestator pe perioada cootractata conform cerintelor din caietul
de sarcini nr 31258/26.07.2019 si ofertei acceptate de beneficiar.

9.
Obligafiile prestatorului 9.1 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele ~i
performantele prevazute in contract.
9.2 Prestatorul are obligatia sa mentina numerele de telefon ale beneficiarului, prin serviciul de portabilitate fara
costuri suplimentare ~i fara a se intrerupe asigurarea serviciului. Astfel, pana la finalizarea portarii, prestatorul va
asigura serviciile de telefonie rnobila (voce ~i date mobile), tara costuri suplimentare.
9.3 Prestatorul va asigura inlocuirea gratuita a cartelei in caz de furt, pierdere sau deteriorare.
9.4 Prestatorul va asigura activarea gratuita a SIM-urilor.
9.5 Prestatorul trebuie sa fie posesorul unei licente de operare in telecornumcaf in domeniul telefoniei mobile.
9.6 Prestatorul va asigura posibilitatea informarii la zi privind costurile ~i minutele disponibile, fara costuri
suplimentare.
9.7 Prestatorul va suspenda temporar un abonament cu validitatea pastrarii numarului. Pe perioada suspendani
unui numer pentru acesta nu se va percepe abonament ~i nici a alta taxa aditionala.
9.8 Prestatorul va desemna a persoana din partea operatorului care va asigura asistenta tehnica permanents
pentru: servicii de blocartdeblocan cartele, activari/dezactivari carteIe, deranjamente, deschiderelinchidere
roaming, schlmbari numere de telefon etc., cu alocarea unui numar de telefon dedicat, in vederea asigurarii
...".,. asistentei tehnice. Persoana este Frangu Violeta Daniela, telefon 0762232507, e-mail
.rr violetaJrangu@romtelecom.ro.
9.9 Prestatorul va activa/dezactiva serviciul de roaming ~i international numai la cererea beneficiarului prin
reprezentantul desemnat al autoritatii contractante, fara costuri suplimentare.
9.10 Prestatorul se obliga sa pastreze numerele neactivate pana la activarea acestora la solicitarea beneficiarului.
9.11 Prestatorul va asigura eliberarea facturii consolidate, gratuit pe suport de Mrtie.
9.12 Prestatorul va acorda "puncte de loialitate", prin "puncte de loialitate" intelegandu-se beneficii financiare
acordate in procent de 0,5% din valoarea facturii lunare. "Punctele de loialitate" pot fi consumate de catre beneficiar
pentru plata facturilor ~i/sau pot fi adauqate la beneficiile acordate (astfel cum sunt acestea precizate la punctul
10.2.3 din caiet de sarcini).
9.13 Prestatorul nu va bloca terminalele.
9.14 Prestatorul la solicitarea beneficiarului, va activa optiunea de cost control, respectiv, la depasrea traficului
initial natonal la viteza maxima a abonamentului, viteza traficului va scadea pana la128 Kbs.(download) 1 64 Kbs
(upload). Traficul national efectuat peste valoarea celui initial nu va fi taxat.
9.15 Prestatorul se obliga ca serviciile sa funcfioneze 24 are din 24 si 7 zile din 7
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9.16 Prestatorul trebuie sa puna la dispozha beneficiarului, gratuit, desfasuratorul convorbirilor telefonice la
solicitarea acestuia.
9.17 Prestatorul se obliga ca parametrii serviciului de telefonie oferit trebuie sa fie normali ~i constant indiferent de

intervalul orar de funcfionare
9.18 Prestatorul va asigura fara costuri suplimentare pentru beneficiar, posibilitatea restrictionarii apelurilor pentru
anumite directii de apelare si servicii de telefonie cu valoare adaugata ~i catre destinatii de apel nadorite
9.19 Prestatorul va asigura caracterul confidential al informatiilor oferite de utilizatorii retelei prin transferuri de date,
posta electronica, precum si a oncaror alte informatii ale beneficiarului obtinute de prestator in timpul prestarii
serviciului.
9.20 Prestatorul se obliga ca la constatarea deficientelor in asigurarea serviciilor sa efectueze remedierea acestora
in termen de maxim 24 de ore de la constatare.
10.
Obligatiilebeneficiarului
10.1 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 zile de la inregistrarea facturii la
beneficiar ~i semnarea documentelorjustificative care sa confirme in detaliu serviciul prestat.
10.2 Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati, echipamente ~i informatii pe care Ie
considera prestatorul ca fiind necesare indeplinirii contractului.
11.
Sanctiunipentru neindeplinireaculpabilBa obligatiilor
11.1 in cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-~i execute obligaijile asumate prin contract,
atunci beneficiarul are dreptul de a solicita prestatorului ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0,1% pe zi din
valoarea obligatiilor neindeplinite sau indeplinite cu intarziere.
11.2 In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termen, atunci acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati, 0 suma echivalenta cu 0,1% pe zi, din plata neefectuata.
11.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil ~i repetat,
da dreptul pariji lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde plata de daune-interese cu
notificarea celeilalte pa~i cu cinci zile lucratoare inainte de incetare.
11.4 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare sensa adresata prestatorului,
tara nici 0 compensate, daca acesta din urma da taliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa
afecteze dreptul la acjune sau despagubire pentru prestator. in acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
Clauzespecifice
12.
Receptie~i verificari
12.1 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile contractului.
12.2 Verificarile vor fi facute de catre beneficiar prin repezentantul sau, in conformitate cu prevederile din prezentul
contract. Beneficiarul are obligatia de a notifica in scris prestatorului, identitatea persoanei imputemicite pentru
acestscop.
13.
incepere,finalizare,intarzieri,sistare
13.1 Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la data semnarii contractului.
13.2 in cazul in care prestatorul sufera intarzieri ~i suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
beneficiarului par1ilevor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului,~i
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b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
13.3 1) in cazul in care:
a) once motiv de lntarzlera. ce nu se datoreaza prestatorului, sau
b) alte circumstante neoblsneite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea contractului de cafre
prestator, tndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a
acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare ~i vor semna un contract aditional.
13.4 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respects termenul de prestare a serviciilor, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, beneficiarului. Modificarea perioadei de prestare se face cu acordul
partilor, prin act aditional.
13.5 in afara cazului in care beneficiarul este de acord cu 0 prelungire a termenului de execute, orice intarziere in

indeplinirea contractului da dreptul beneficiarului de a solicita penahta] prestatorului, conform art. 10.1
14. incetarea contractului
14.1 Prezentul contract lnceteaza in urmatoare e situatii:
a) prin executarea de catre ambele pa~i a tuturor obligatiilor ce Ie revin conform prezentului contract ~i
legisla~ei aplicabile.
b) prin acordul par1ilor,consemnat in scris.
c) prin reziliere, in cazul in care una din pa~ nu i~i executa sau executa necorespuozator obliga~ile
contractuale.
14.2 in situatia rezilierii totale/pa~ale din cauza neexecutarii/executarii partiale de catre prestator a obligatiilor
contractuale, acesta va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, in cuantum egal cu valoarea
obligaliilor contractuale neexecutate.
14.3 In situatia in care executarea pa~ala a obliga~ilor contractuale face imposiblia realizarea obiectului
contractului in integralitatea sa, chiar daca a fost recepfionata 0 parte din contract conform dispozitiilor legale,
prestatorul va datora beneficiarului daune interese cu titlu de clauza penala, in cuantum egal cu intreaga valoare a
obligatiilor contractuale stabilite prin contract.
14.4 Nerespectarea in mod repetat de catre 0 parte a obligatiilor contractuale va fi dovedita prin notificarile scrise ~i
transmise de celalata parte, notificari care vor face referire la neindeplinirea obligatiei respective, precum ~i la
durata ei. Prin notificari se vor solicita justificari privind neindeplinirea obliga~ilor, pe care cealalta parte este
obligata sa Ie presteze in termen de maxim 5 zile de la data primirii notificani.
14.5 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre pa~ile
contractante.
14.6 Partile sunt de drept in intarziere prin simplul fapt al nerespetarii clauzelor prezentului contract.
14.7 Beneficiarul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractuI de servicii, in cel mult 15 zile de la aparitia
unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, sub condi~a notificarii prestatorului cu
cel pu~n 3 zile inainte de momentul rezilierii.
15.
Amendamente
15.1 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional cu exceptia art. 5.5.

16.
Cesiunea
16.1 Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligavile sale asumate prin contract, fara sa obtina,
in prealabil, acordul scris al beneficiarului.
16.2 in cazul cesionarii sau in cazul de cesiune alat prestatorul cat ~i beneficiarul vor conveni pentru incheierea
unui act aditionalla contract.
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16.3 Este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract, numai cu acordul scris al beneficiarului,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate ~i asumate initial.
16.4 Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici 0 responsabilitate privind garan~a sau orice alte obligatii asumate

prin contract.

AI.

,,~

17.
Forta majora
17.1 Forta majora este constatata de 0 autoritate competenta.
17.2 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligaijilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.
17.3 indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile
ce Ii se cuveneau parijlor pana la aparitia acesteia.
17.4 Partea comractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat ~i in mod
complet, producerea acesteia ~i sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consechtelor,
17.5 Daca forta majora actioneaza sau se estrneaza ca va actona 0 perioada mai mare de 6luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parij incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa
poata pretinde celeilalte daune-interese.
18.
Caracterul confidential al contractului
18.1 0 parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) de a face cunoscute unor terte parij informatii, date sau parametri tehnici accesaf in procesele de derulare a
prezentului contract.
b) de a utiliza informatiile ~i documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in
alt scop decat acela de a-~i indeplini obligatiile contractuale.
Dezvalurea oricarei informaiji fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidenijal ~i se
va extinde numai asupra acelor informaiji necesare in vederea indeplinirii contractului.
18.2. 0 parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de intormati referitoare la contract
daca;
a) informatia este cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta ;
sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obfinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea
dezvalure; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvalue informata.
19. Solution area litigiilor
19.1 Beneficiarul ~i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre parij in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
19.2 Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, beneficiarul ~i prestatorul nu reu~esc sa rezolve in
mod amiabil 0 divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
judecatore~ti competente.
20. Limba care guverneaza contractul
20.1 Limba care guvemeaza contractul este limba romana.
21.
Comunicari
21.1 Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
21.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat ~i in momentul primirii.
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21.3 Comunicarile intre parVse pot face ~i prin telefon, posta, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a
primirii comuncaril la adresele de e-mail declarate.
22. Legea ap/icabi/a contractului
22.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
ParVleau inteles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
PRESTATOR
TELEKOM ROMANIA MOBILE
COMMUNICATIONS SA
AGENT VANzARI
Violeta Daniela Frangu

$ef Serviciu
Andru~
SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
$ef Ser/iciu
Mihaela V~ire~
VIZA CFPP
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