


















SECTIUNEA 2 .REGULI PRIVIND IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT

2.1 Obiectul şi scopul Contractului Subsecvent
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Obiectul Contractului Subsecvent este stabilirea cadrului contractual şi a termenilor
şi condiţiilor ce vor guverna prestarea Serviciilor de telefonie mobilă (voce şi date) —
cod CPV 64212000—5 („Serviciile de telefonie mobilă”) pentru Achizitor, conform
nevoilor acestuia şi în limita bugetului alocat cu această destinaţie.
Scopul Contractului Subsecvent este de a asigura accesul la resursele necesare
pentru prestarea Serviciilor de telefonie mobilă în baza necesităţilor Achizitorului.
Contractantul va executa obligaţiile stabilite în sarcina sa prin furnizarea de Servicii
de telefonie mobilă în conformitate cu Standardele profesionale si cu toţi termenii şi
condiţiile stabilite în acest Contract Subsecvent şi în Caietul de sarcini.

2.2 Data intrării în vigoare şi durata Contractului Subsecvent
2.2.1
2.2.2

2.2.3

Contractul Subsecvent intră în vigoare conform clauzei 1.1. lit. 0).
Prezentul Contract Subsecvent se încheie pentru o perioadă de luni, cu efect de la
data intrării sale în vigoare.
Încetarea din orice motiv a Contractului Subsecvent nu afectează obligaţiile scadente
la data încetării acestuia.

2.3 Cantitatea Serviciilor de telefonie mobilă
2.3.1 Cantitatea Serviciilor care urmează a fi prestată în baza prezentului Contract

Subsecvent este conform celor de mai jos.

Tipuri de pachete de servicii1 U.M. Cantitate

Nr. Durata Cantitate
abonamente totală

lunare Contract
subsecvent

I.Pachete de servicii cu Buc.
terminal inclus
Pachet de servicii profil A cu Buc.
terminal | 12 luni
Pachet de servicii profil A cu Buc. 227 24
terminal l 24 luni
Pachet de servicii profil tip B Buc.
cu terminal ! 12 luni
Pachet de servicii profil B cu Buc.
terminal 24 luni
Pachet de servicii profil C cu Buc.
terminal l 12 luni
Pachet de servicii profil C cu Buc.
terminal I 24 luni
Pachet de servicii profil C Buc.
terminal II 12 luni
Pachet de servicii profil C Buc. 21 24
terminalll 24|uni
ll. Pachete de servicii profil
fără terminal inclus

1 Se va selecta pachetul de servicii aplicabil utilizatorului astfel cum a fost transmis către ONAC.








































































