
\ PUNCTUL NR. t
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

Hotarâre privind aprobarea contractului de concesiune
de lucrari publice pentru obiectivul de investitii

"Retea metropolitana defibra optica a municipiului Bucuresti
pentru telecomunicatii - NETCITY"

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul
Directiei Generale de Infrastructura si Servicii Publice - Directia Coordonare,
Reglementare Infrastructura;

Vazând raportul Comisiei transporturi si infrastructura urbana si avizul
Comisiei juridice si de disciplina a Consiliului General al Municipiului Bucuresti

În conformitate cu prevederile art. 228 din O.U.G. nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Tinând seama de dispozitiile H.G. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute în O.U.G.nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

În baza HCGMB nr. 105/2006 privind amplasarea pe domeniul public a
retelelor tehnico-edilitare si a echipamentelor tehnice aferente;

Având în vedere HCGMB nr. 86/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico
economici aferenti studiului de fezabilitate pentru investitia "Retea metropolitana de
fibra optica a municipiului Bucuresti pentru telecomunicatii - NETCITY";

Tinând cont de Raportul Procedurii de atribuire nr. 339111/25.09.2007 al
Comisiei de evaluare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), ale art. 36 alin. (6) lit. a),
pct. 19 precum si ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, republicata,
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARAsTE:

Art. 1. Se aproba contractul de concesiune de lucrari publice în sistem de parteneriat
public privat pentru executarea obiectivului de investitii "Retea metropolitana de
fibra optica a municipiului Bucuresti pentru telecomunicatii - NETCITY", încheiat
între municipalitate în calitate de Concedent si S.c. UTI SYSTEMS S.A. si afiliatul
sau S.C. Netcity Telecom S.R.L în calitate de Concesionar prevazut în Anexa 1 ce
face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art. 2. Se împutemiceste Primarul General sa semneze contractul prevazut la art. 1 în
calitate de reprezentant legal al municipiului Bucuresti
Art. 3. Directiile din aparatul de specialitate al Primarului General al Municipiului
Bucuresti vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

Aceasta hotarâre a fost adoptata în sedinta a CGMB din data de .

PRESEDINTE DE SEDINTA,

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
TUDOR TOMA



CONTRACT DE CONCESIUNE DE LucRARI PUBLICE

pentru executarea

RETELEI METROPOLIT ANE DE FIBRA OPTICA

A MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU TELECOMUNICATII

Netcity""

În sistem parteneriat public-privat

încheiat între:

AUTORITATEA CONTRACTANTA

Municipiul Bucuresti prin Primar General

în calitate de Concedent

si

S.C. UTI SYSTEMS S.A.

si

afiliatul sau

S.C. NETCITY TELECOM S.R.L.

în calitate de Concesionar

Pagina 1 din 55

~---



CUPRINS

1. PARTILE CONTRACT ANTE 4
2. INTERPRETARE 6

3. DEFINITII 6

4. INFORMATII PRELIMINARE 11
4.1. Obiective. Premize Il

4.2. Scopul proiectului o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
4.3. Societate de Administrare o ••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13

5. PREVEDERI GENERALE 13

5.1. Obiectul "Contractului" 13
5.2. Durata de valabilitate a "Contractului". Intrare în vigoare. Încetare 17
5.3. Încetarea "Contractului" 19
5.4. Redeventa 19
5.5. Drepturile si obligatiile principale ale ,'partilor" 20
5.6. Forta maj ora 25
5.7. Rezilierea "Contractului". Denuntare 26
5.8. Efectele rezilierii "Contractului" 27
5.9. Raspunderea contractuala 27

6. PREVEDERI SPECIALE 28

6.1. Etapa initiala 28
6.2. Etapele si fazele de realizare a "Retelei Netcity" 28
6.3. Termenele de realizare a etapelor contractuale 29
6.4. Fazele de realizare ale "Retelei Netcity" 30
6.5. Executia lucrarilor "Retelei Netcity" 32
6.6. Detalii locatie o ••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••• '" •••••••••••• 33
6.7. Asigurari 34
6.8. Garantia de buna executie o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34, ,
6.9. Garantia tehnica o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34
6.10. Subcontractanti o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35
6.11. Cadrul concurential o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35
6.12. Administrarea "Retelei N etcity": 36
6.13. Proprietate intelectuala o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 37
6.14. Amplasamentul 37
6.15. Drept de construire o' o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o" o •••••••••••••••• 38
6.16. Protectia mediului, a sanatatii si împotriva poluarii fonice 38
6.17. Îndepartarea molozului 00 ••••••• 38
6.18. Protectia muncii 39
6.19. Bransarea la utilitati 39
6.20. Controlul "Concedentului" o o" o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39
6.21. Rapoarte anuale 40.
6.22. Panou de informare o •••••••••••••••••••••••• o ••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• .40

6.23. Receptia 41

Pagina 2 din 55



6.24. Serviciile oferite "Clientilor" de catre "Concesionar" .42
6.25. Riscuri 43

6.26. Schimbarea Legislatiei 43
6.27. Publicitate 43

6.28. Finantare si refinantare 44
6.29. Cazuri de exonerare. Caz fortuit 44

6.30. Schimbarea regimului juridic al proprietatii .45
7. PREVED ERI FINALE 47

7.1. Confidentialitatea .47
7.2. Modificari în structura juridica a "Partilor" .49
7.3. Intervenirea de conditii de nulitate a clauzelor "Contractului" .49
7.4. Informarea 50

7.5. Persoane împutemicite în derularea "Contractului" 51
7.6. Comunicari 51

7.7. Renuntarea la drepturi 52
7.8. Legea aplicabila "Contractului" 52
7.9. Limba 52

7.1O. Comisia contractuala ("Comisia") 52
7.11. Litigii 53
7.12. Modificarea "Contractului" 53
7.13. Alte clauze 53

7.14. Documentele "Contractului". Anexe 53

Pagina 3 din 55



1. PARTILE CONTRACTANTE,

Între noi, partile:

Municipiul Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, sector 5, Bld. Regina Elisabeta nr. 47, tel.
305.55.00; 305.55.01; 305.55.02; fax 305.55.88; website: www.pmb.ro; cod fiscal: 4267117,
cont bancar IBAN : R097TREZ70021300205XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului
Bucuresti reprezentata legal prin Primar General, VIDEANU ADRIEAN, în calitate de
CONCEDENT, denumit în continuare "Concedent",

SI

s.c. TITI SYSTEMS S.A. , cu sediul în Bucuresti, strada Cernauti nr. 27C, sector 2, punct de
lucru, sector 2, strada Nicolae Filipescu nr. 39-41, Cod Unic de Înregistrare: 5394305 
atribut fiscal RO; înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul
Bucuresti sub nr. J40/1341/1994, cont bancar IBAN nr. R0720TPVll0000010087R008,
deschis la OTP BANK, reprezentata legal de Administrator, IANCm MIHAI, în calitate de
conceSlOnar,

SI

S.C. Netcity Telecom S.R.L., cu sediul în Bucuresti, strada Cernauti nr. 27C, sector 2,
Bucuresti, Cod Unic de Înregistrare: 22902080 - atribut fiscal RO; înregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/23190/2007,
reprezentata legal de Administrator, Nicolae - Marius Ghioca, în calitate de societate afiliata
a S.C. UTI Systems S.A.

denumite în continuare "Concesionar",

denumite în continuare fiecare în parte "Partea" si în mod colectiv "Partile",

în conditiile atribuirii "Contractului" de concesiune de lucrari publice pentru executia si
administrarea retelei metropolitane de fibra optica de telecomunicatii a municipiului
Bucuresti, conform Raportului Procedurii de atribuire nr. 3391/1/25.09.2007 al Comisiei de
Evaluare (Anexa nr. 7), în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii, modificata si valabila la data initierii procedurii de
licitatie, coroborat cu H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii prevazute în Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii si O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publica.

ÎN BAZA:

1. Raportului Procedurii de atribuire a contractului de concesiune de lucrari publice privind
obiectivul de investitii - "Netcity" nr.3391/1/25.09.2007 (Anexa nr. 7), prin care
"Municipalitate a" atribuie prezentul "Contract" de concesiune S.C. DTI SYSTEMS S.A.,
acceptând integral oferta acestuia asa cum a fost formulata,
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2. Ofertei tehnice si financiare (Anexa nr. 2)

3. Documentatiei de atribuire (Anexa nr' 3),

4. H.C.G.M.B 86/ 13.04.2006 cu Anexa I, II (Anexa nr. 4)

5. H.C.G.M.B 105/04.05.2006 cu Anexa I (Anexa nr. 5)

6. Referatului nr. 3849/18.10.2005 (Anexa nr. 6)

7. Avizului consultativ al Directiei Integrare Europeana (Anexa 25)

SI AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CA:

1. "Concedentul" si "Concesionarul" au convenit preluarea de catre "Concesionar" a
realizarii "Retelei metropolitane de fibra optica a municipiului Bucuresti pentru
telecomunicatii - "Netcity", conform prevederilor "Documentatiei de Atribuire", "Partile"
recunosc faptul ca realizarea acestor lucrari va necesita o investitie substantiala pentru
îmbunatatirea serviciilor de comunicatii electronice fumizate cetatenilor, a operatorilor de
comunicatii electronice si nu numai;

2. "Reteaua Netcity" si serviciile care vor putea fi oferite prin intermediul "Retelei Netcity"
sunt de interes public;

3. Procesul de licitatie organizat în conditiile legii s-a concretizat în prezentul "Contract" de
concesiune de lucrari publice încheiat între "Concedent" si "Concesionar"

4. "Concesionarul" este: (i) cel care va suporta, costurile aferente executarii ,,Retelei
Netcity", (ii) cel care va sustine administrarea "Retelei Netcity", (iii) cel care va angaja
costurile de finantare atrase (bancare,etc.);

5. "Concesionarul" îsi va putea acoperi costurile angajate pentru îndeplinirea obligatiilor din
prezentul "Contract" numai din veniturile obtinute ca urmare a exploatarii "Retelei Netcity",
în baza prezentului "Contract", în conditiile în care: (i) lucrarea la care s-a angajat este de
pionierat în România si piata nu este suficient de pregatita, (ii) este incerta si nesigura atât ca
termen, cât si ca volum de servicii ce vor putea fi contractate de "Clientii" carora se
adreseaza, (iii) exista riscul intervenirii unei rezistente de acceptare a serviciilor desemnate în
"Contract" de catre "Clientii" carora se adreseaza, (iv) din veniturile, asa cum sunt definite
prin "Contract", pe care "Concesionarul" le obtine, se vor plati 12% cu titlu de redeventa,

6. În considerarea tuturor celor de mai sus "Concesionarul" este necesar sa obtina nu numai
venituri care sa-i asigure acoperirea tuturor investitii lor si costurilor efectuate si angajate, ci si
un profit.

7. Contractul este încheiat în conformitate cu Normele Uniunii Europene (Directiva
2002/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind acesul la retelele de
comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectare a acestora,
Directiva 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de
comunicatii electronice)

"Partile" au încheiat prezentul "Contract" în urmatoarele conditii:
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2. INTERPRETARE

2.1. În prezentul "Contract", cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de
singular vor include forma de plural si vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.

2.2. Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se
specifica în mod diferit.

2.3. Toate clauzele prezentului "Contract" se interpreteaza unele prin altele, dându-se
fiecareia întelesul ce rezulta din întregul "Contract".

2.4. Termenii prezentului "Contract", susceptibili de mai multe întelesuri se interpreteaza: (i)
în sensul în care clauza poate avea efect si nu în acela ce nu produce nici unul; (ii) în
întelesul ce se potriveste cel mai mult cu natura prezentului "Contract".

2.5. Referirile la oricare "Lege" sau parte a oricarei "Legi" includ referirea la orice lege,
amendament, modificare sau republicare a acesteia, precum si la orice instrument sau
ordonanta, decret, hotarâre, hotarâre judecatoreasca, reglementare, directiva, decizie,
statut, acorduri, licente, aprobari, conditii, scheme sau la alte chestiuni legate de aceasta
sau în conformitate cu aceasta, la hotarâre a unui organ jurisdictional, notificarea sau la
alt act similar emis în baza acestora, în vigoare în România si în Uniunea Europeana,
emisa de orice institutie publica, organ legislativ, instanta judecatoreasca sau organ
jurisdictiona1 sau autoritate administrativa, asa cum pot fi, oricare dintre acestea,
modificate la un moment dat, inclusiv generale si/sau cu referire directa sau indirecta la
concesiune si/sau "Concesionar" si/sau "Societatea de Admiriistrare" si/sau
"Concedent" .

2.6. Titlurile acestui "Contract" sunt numai de convenienta si nu influenteaza interpretarea
acestuia.

2.7. Referirile din acest "Contract" la persoane vor include si persoane juridice, parteneriate
si asocieri care nu dau nastere unor persoane juridice, precum si persoane fizice si
juridice si succesorii lor legali ("Persoana").

2.8. Preambulul, anexele, precum si procedurile, regulamentele, instructiunile, care decurg
din prezentul "Contract" vor avea aceeasi interpretare, forta si vor produce aceleasi
efecte juridice ca si când ar face parte din textul de baza al prezentului "Contract",

2.9. Orice referire la Clauze sau numere de Clauze va însemna, daca nu este altfel specificat,
o referire la Clauzele acestui "Contract".

3. DEFINITII,

1. "Actiune reglementara

nefavorabila"

Va însemna:

i. neacordarea, fara un motiv justificat, de catre orice "Autoritate

Competenta" catre "Concesionar" a oricarui permis sau a oricaror
autorizatii necesare pentru realizarea lucrarilor si/sau furnizarea
"Serviciilor" la care s-a obligat prin "Contract", retragerea
acestora sau refuzul de a le reînnoi sau orice acte sau omisiuni ale
oricarei "Autoritati Competente" având efecte similare;

ii. orice actiune reglementara dispusa de oricare "Autoritate

Pagina 6 din 55
./ :.

.; ~..:""S-- - ~



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

"Alte Servicii ale
Concesionarului"

,,Aprobari Necesare"

,,Aria Lucrarilor si
Servicii/or"

,,Autoritate competenta"

"Bunurile proprietate
privata a
Concesionarului"

"Bunuri de retur"

"Bunuri de retur propriu
zise"

"Bunuri de retur de

investitie"

" Clienti"

Competenta", inclusiv instante judecatoresti sau similare, cu
efecte financiare negative directe sau indirecte asupra
"Concesionarului", sau care conduc la anularea integrala ori în
parte a "Contractului";

lll. orice rechizitionare, expropriere sau nationalizare sau confiscare
"de laeta" a oricarui bun sau drept semnificativ al
"Concesionarului" de catre Guvernul României sau de catre

oricare "Autoritate Competenta"

Orice "Actiune reglementara nefavorabila nu poate avea drept efect,
în nici o situatie, plata oricarei sume de bani de catre "Concedent"
"Concesionarului", cu exceptia cazului în care "Contractul" înceteaza
(Anexa nr. 10).

Alte servicii care pot fi oferite de "Concesionar" , altele decât cele
minimale, "Serviciile minimale"

Urmatoarele avize, licente, autorizatii, aprobari si permise,
satisfacatoare în mod rezonabil, ca forma si fond, pentru Concesionar:

Toate permisele operationale si de alt fel, aprobarile si si autorizatiile
semnificative în legatura cu exploatarea sistemului si prestarea
"Serviciilor", necesare "Concesionarului" pentru a exploata în mod
just Concesiunea, ce vor fi emise catre "Concesionar";

Zona administrativ teritoriala a "Concedentului" asa cum este aceasta
descrisa în schitele si planurile, anexate la "Contract" si în care
urmeaza a fi executate ,,Lucrarile", prestate "Serviciile", asa cum sunt
ele definite la "Data semnarii Contractului";.

Orice instanta judecatoreasca competenta si orice autoritate
administratiei publice locale sau centrale din România , nationala,
autoritate comunitara cu jurisdictie pe teritoriul Uniunii Europene,
orice alta institutie publica

Acele bunuri ale "Concesionarului", dobândite sau achizitionate sau
realizate de acesta, la un moment dat si care nu apartin "Retelei
Netcity";

"Bunuri de retur propriu-zise" si "Bunuri de retur de investitie"

Bunurile care apartin proprietatii publice sau private a statului,
judetului, orasului sau comunei, dupa caz, si îsi pastreaza, acelasi
regim pe toata durata concesiunii, urmând ca la încetare, indiferent de
motiv, a acestui "Contract", "Concedentul" sa îsi recapete, atributul
folosintei si al culegerii fructelor, daca "Partile" nu convin altfel în
"Contract";

Bunurile corporale si/sau necorporale, finantate, dobândite, în
proprietate, puse în functiune sau instalate de "Concesionar" si----ffi

care fac parte din "Reteaua Netcity" prin investitia sa
proprieconstruite pe proprietatea publica care vor fi transmise
"Concedentului" gratuit, în buna stare, exploatabile si libere de orice
sarcini sau obligatii, la încetarea "Contractului" dupa 49 de ani, în
conformitate cu prevederile pct. 5.2.1, pe baza unui proces verbal de
predare -primire semnat de ambele "Parti";

Toate persoanele sau entitatile, inclusiv persoanele fizice sau juridice,
entitati rara personalitate juridica, inclusiv "Institutii Publice",
racordate la "Reteaua Netcity" si carora "Concesiqnarul" le
furnizeaza, la cererea acestora, servicii de genul celor care fac obiectul
"Contractului";
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11. "Concesionar"

12. "Concedent"

13. "Concesillne"

14. " Conditii sllspensive"

15. "Conditii rezolutorii"

16. " Contract"

17. "Co -finantare"

18. " Contracte definantare"

S.c. un SYSTEMS S.A. care va avea exclusiv obligatia de a asigura
cadrul finantarii în vederea realizarii "Retelei Netcity" în "Reteaua
Netcity" si afiliatul sau S.c. Netcity Telecom S.R.L., care va avea
drepturile si obligatiile din "Contract" în ceea ce priveste proiectarea
executarea, operarea "Retelei Netcity", înregistrarea "Bunurilor de
retur" si a "Bunurilor proprietate privata" a "Concesionarului" si
încasarea tuturor veniturilor din exploatarea "Retelei Netcity".

Municipiul Bucuresti ca Unitate administrativ teritoriala;

Concesiunea de "Lucrari" publice în vederea realizarii si administrarii
"Retelei Netcity" si concesiunea oricaror "Bunuri de retur propriu
zise" apartinând "Concedentului";

Conditie de a carei îndeplinire depinde intrarea în vigoare a
"Contractului". Conditia suspensiva este aceea de a carei realizare
depinde nasterea drepturilor subiective civile si a obligatiilor
corelative. Pendente conditione, pâna la îndeplinirea ei contractul nu
si produce efecte si însasi existenta drepturilor si obligatiilor ce ar
izvorî din acest "Contract" este suspendata si "Concedentul" nu poate
cere executarea obligatiei, iar "Concesionarul" nu datoreaza nimic,
însa daca totusi a întreprins ceva poate cere restituirea prestatiei.
Eveniente conditione, îndeplinirea conditiei are drept rezultat intrarea
în vigoare a "Contractul" .
Conditiile suspensive înscrise în "Contract" sunt de natura a consolida
legalitatea procedurilor, îndeplinirea scopului si obiectivelor
"Contractului", precum si executarea obiectului "Contractului" astfel
încât acesta sa permita "Partilor" executarea lui în conditii de
eficienta.
Conditie de a carei îndeplinire depinde desfiintarea retroactiva a
"Contractului". Conditia rezolutorie este aceea de a carei realizare
depinde desfiintarea drepturilor subiective civile si a obligatiilor
corelative. Pendente conditione conditia nu produce efecte,
"Contractul" comportându-se ca fiind valabil iar partile pot sa-si
solicite îndeplinirea obligatiilor corelative; Eveniente conditione, daca
conditia s-a îndeplinit "Contractul" este retroactiv desfiintat si de aici,
partile îsi restituie bunul si respectiv pretul, desfiintându-se totodata,
retroactiv si eventualele drepturi consimtite de dobânditor în folosul
unei terte persoane.

Conditiile rezolutorii înscrise în "Contract" sunt de natura a consolida
legalitatea procedurilor, îndeplinirea scopului si obiectivelor
"Contractului", precum si executarea obiectului "Contractului" astfel
încât acesta sa permita "Partilor" executarea lui în conditii de
eficienta.

Prezentul contract de concesiune de lucrari publice împreuna cu toate
Anexele acestuia, asa cum acestea pot fi modificate prin acordul
"Partilor" la un moment dat;

V a avea întelesul atribuit în Contractele de Împrumut;

Contracte de împrumut sau de acordare de facilitati de credit, inclusiv
orice refinantare sau credit permanent ori credit pentru capital de

lucru) a "Retelei Netcity" sau a oricarei parti a acesteia, încheiate de
catre "Concesionar" cu "Terti Împrumutatori", în conformitate cu
practica internationala pentru proiecte de acest gen, inclusiv orice
finantare sau avans din partea asociatilor/actionarilor
"Concesionarului" sau ai "Investitorului" "UTI", încheiate sau primite
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19. " Contract de
Mamlgement/
administrarelconsultanta"

20. "Creditori"

21. "Data intrarii în vigoare"

22. "Data semnarii"

23. "Datoria
Concesionarului"

24. "Documentatie de
atribuire"

25. "Obligatie Fiscale"

26. "lAS"

27. "Infrastructura conexa"

28. "Infrastructura de Retea"

29. "Investitor"

30. "Lege"

31. "Lucrari"

32. "Modificarea
Defavorabila a Legii"

de catre "Concesionar" în termeni comerciali;

Un contract încheiat intre "Concesionar" si asociatii /actionarii si/sau
terte parti, în baza caruia "Concesionarul" plateste o suma în
schimbul, legate de realizarea obiectului prezentului "Contract"
printre altele, a:

i. consultantei si asistentei în domeniul conducerii, inclusiv domenii
ca, de exemplu, taxe si impozite, operatiuni valutare, servicii
juridice, resurse umane, tehnologia informatiei etc.;

ii. asistentei tehnice si accesului la informatie; si

iii. altor asemenea servicii ce pot fi cerute la un moment dat

Oricare persoana fata de care "Concesionarul" este obligat sa
efectueze o plata;

Data la care "Conditiile suspensive" au fost îndeplinite sau "Partile"
vor renunta la acestea;

Data semnarii "Contractului" de catre ,,Partea" care semneaza ultima,
sau în cazul în care "Contractul" este încheiat în forma autentica, data
autentificarii.

Toate sumele pe care "Concesionarul" le datoreaza în conditiile
"Contractelor de Finantare", inclusiv întreaga suma împrumutata,
dobânda acumulata si comisioanele, precum si cheltuielile ce pot fi
solicitate de "Terti Împrumutatori" în mod întemeiat în legatura cu
acestea;

Reprezinta ansamblul format din: documentatia de atribuire, inclusiv
caiet de sarcini, clarificari ale "Concedentului" în vederea depunerii
ofertelor;

Înseamna taxa, impozit, contributie, varsamânt impuse de oricare
,,Autoritate Competenta", impusa în orice moment, precum si orice
dobânda, , penalitate, majorare de întârziere sau amenda în legatura cu
acestea.

Standardele Internationale de Contabilitate, asa cum pot fi acestea
modificate, completate sau interpretate la un moment dat;

Include ne-exhaustiv infrastructura retelelor de utilitate publica:
reteaua de alimentare cu apa, reteaua de energie electrica, reteaua de
gaz, reteaua de canalizare.

Presupune toate elementele componente ale "Retelei Netcity", care nu

tin de functionalitatea "Retelei Netcity" precum, dar nelimitându-se
la: tuburile, tubetele, camerele, cameretele de tragere, etc.

S.C. UII Systems S.A. sau orice alta "Persoana" agreata de S.c. VTI
Systems S.A. care va investi în realizarea "Retelei Netcity" în orice
mod legal prevazut;

Orice act emis de catre o "Autoritate Competenta"

Conceptia, proiectarea, executarea, administrarea, , instalarea,
construirea, testarea, punerea în functiune si operarea oricaror bunuri,
materiale, instalatii, echipamente sau lucrari civile, în vederea
realizarii "Retelei Netcity";

O schimbare de Legislatie (fie referitoare la taxe si impozite, dar
nelimitându-se la acestea,) care este defavorabila în masura în care fie:

1. majoreaza investitia, costurile, orice alte cheltuieli ale
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33. " Obligatii de Mediu"

"Concesionarului" sau reduce sau limiteaza încasarile (fara TV A
sau impozite), astfel încât creeaza o stare de pericol financiar cu
repercusiuni în recuperarea investitiei deja realizate sau obtinerii
de finantare pentru continuarea investitiei de catre Concesionar";

11. sau orice alta situatie care afecteaza semnificativ negativ situatia
comerciala, financiara si creeaza un dezechilibru financiar
"Concesionarului"

care ar putea duce la falimentul "Concesionarului";

Înseamna urmatoarele:

1. raspunderile legate de mediul înconjurator, nascute dupa "Data
Intrarii în Vigoare" reprezinta obligatii ale "Concesionarului";

11. raspunderile legate de mediul înconjurator, nascute înainte de
"Data Intrarii în Vigoare" reprezinta obligatii ale
"Concedentului".;

34.

35.

36.

37.

"Racordare/Bransare"

"Reteaua Netcity"

"Societate de
Administrare"

"Schimbare de legislatie"

Legatura dintre nodul de magistrala/distributie/bransament al "Retelei
Netcity", asa cum a fost definita în "Documentatia de Atribuire", si
constructia/numarul postal/numarul cadastral efectiv/a

Reteaua metropolitana de fibra optica pentru telecomunicatii a
Municipiului Bucuresti, functionala, construita/realizata pe
proprietatea publica, formata din "Infrastructura de Retea", fibra
optica si echipamentele active si pasive, de protectie si facilitatile de
acces catre acestea, creata si/sau aflata pe proprietatea publica sau prin
galeriile subterane în baza prezentului "Contract", conform
"Documentatiei de Atribuire" si a ofertei depuse de "Concesionar"
(Anexa TIr. 2, Anexa TIr. 3), si care va fi transmisa la încetarea
"Contractului" catre "Concedent", în conditiile prevazute în
"Contract" si anexele sale.

Societatea comerciala constituita în temeiul Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, care la data constituirii are ca asociat unic
"UTI",. Denumirea acesteia este "Netcity Telecom" si va avea ca scop
unic realizarea si exploatarea "Retelei Netcity".

Va însemna:

i. orice amendament, modificare, abrogare (totala sau partiala) sau
adoptare a oricarei "Legi" de catre Statul Roman sau de catre
oricare ,,Autoritate Competenta" cu exceptia "Concedentului"
care intra în vigoare dupa data depunerii ofertei de participare la
licitatie a "Concesionarului"; sau

ii. orice amendament, modificare (totala sau partiala) sau schimbare
sau introducere a oricaror permise, aprobari sau autori zari
(inclusiv orice "Aprobari necesare") de catre o "Autoritate
Competenta", ulterior "Datei semnarii" prezentului "Contract" si
care nu au aparut ca urmare a unui act sau omisiuni din partea
"Concesionarului";

În masura în care fie paragraful (i) sau (ii) de mai sus dau nastere
obligatiei "Concesionarului" de a se conforma unor cerinte sau
obligatii, în legatura cu "Lucrarile" si/sau "Serviciile", mai restrictive
sau mai oneroase decât, sau suplimentare fata de, cerintele si
obligatiile în vigoare la "Data Semnarii" prezentului "Contract" sau
introduce restrictii, limiteaza sau reduce: stabilirea tarifelor
"Serviciilor" prestate, platile dividendelor, posibilitatea de a repatria
fonduri în afara granitelor României si/sau altele asemenea care ar
putea face imposibila executia sau prestarea de "Servicii" de catre
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"Concesionar";

38. "Schimbarea legislatiei de
elitre COllcedent"

"Schimbare de Legislatie" rezultata dintr-o decizie sau reglementare
emisa de "Concedent" care va interveni ulterior "Datei semnarii"
prezentului "Contract" si care va avea drept rezultat, în mod
nejustificat, o crestere a cheltuielilor si a investitiei
"Concesionarului", sau modificari ale proiectului tehnic, trasee, orice
alte modificari, de executare a lucrarilor, impact negativ de

semnificativ în relatia cu "Clientii", care nu s-ar fi realizat altfel sau
care au drept rezultat o majorare a obligatiilor "Concesionarului" în
baza prezentului "Contract", sau care ar putea duce la falimentul
"Concesionarului";

39. "Servicii" Servicii oferite în cadrul

"Concesionar" care pot fi:
"Concesionarului";

prezentului "Contract" de catre
servicii minimale, alte servicii ale

48. "Tronson"

49. "Valoare recliperabila"

"Servicii minimale"

"Traseu Netcity"

Serviciile pe care le ofera "Concesionarul", conform "Documentatiei
de atribuire" respectiv închiriere tubeta si închiriere fibra optica asa
cum sunt definite în prezentul "Contract";

Pretul serviciilor pentru care s-a obligat "Concesionarul" în
"Contract", însemnând "Tariful de închiriere tubeta" si "Tariful de
închiriere fibra optica";

Pretul serviciilor pentru închirierea unei tubete în toata "Reteaua
Netcity", în conditii standard, exprimat lunar si raportat la kilometru;

Pretul serviciilor pentru închirierea unei perechi de fibra optica în

"Reteaua Netcity", în conditii standard, exprimat lunar si raportat la
kilometru;

Pretul serviciilor pe care "Concesionarul" îl percepe de la "Clientii"
sai pentru prestarea " Altor Servicii ale Concesionarului" si care nu
sunt prevazute în ,,Documentatia de atribuire";

Terenul apartinând domeniului public administrat de "Concedent";

Institutii de credit, institutii financiare si fonduri si societati de
investitii care asigura finantarea "Concesionarului" conform
"Contractelor de Finantare", la un moment dat, cu conditia ca orice
suma datorata unui actionar al "Concesionarului" sau împrumut de la
orice ,,AfiIiat" în temeiul legii sa nu fie considerate ca finantari de la
Terti Împrumutatori;

Reprezinta traseul "Retelei Netcity" pe strada, artera de circulatie,
aleii, spatii verzi, pe unul sau ambele trotuare, dupa caz, inclusiv un
spatiu de siguranta, conform legii, definit conform "Contractului" si
anexelor la acesta;.

"Reteaua Netcity" pe o strada sau artera de circulatie, un grup de
strazi sau artere de circulatie sau portiuni din acestea pe care s-a
realizat sau se va realiza "Reteaua Netcity";

Investitiile si orice cheltuieli suportate de catre "Concesionar", pentru
realizarea "Retelei Netcity", pe întreaga perioada de derulare a
"Contractului" si realizate pentru îndeplinirea prevederilor prezentului
"Contract", definite conform Anexei Of. 10, din care se scad
"Veniturile" încasate din "Serviciile minimale"

Auditorul financiar - contabil desemnat de "Parti" va fi auditor de talie
internationala dintre cei agreati de "Tertii împrumutatori".

închiriere

"Teren"

"Terti Împrumutatori"

"Tarif pentru alte servicii

"Tarif de închiriere fibra
optica"

"Tarif de
tubeta"

"Tarif pentru serviciile
minimale"

45.

46.

47.

44.

43.

42.

41.

40.
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50. " Venituri"

51. "Zona de acces Netcity"

Valoarea recuperabila va fi confirmata anual sau într-o situatie de
încetare a "Contractului", de Auditorul financiar-contabil al
"Concesionarului", pe baza situatiilor sale financiar-contabile
("Raportul auditorului"). "Concedentul" poate decide reauditarea prin
auditor propriu, pe cheltuiala proprie, selectat pe baza cerintelor
privind experienta în proiecte similare de talie internationala,.

Veniturile încasate de "Concesionar" din "Serviciile minima le", fara
taxa pe valoare adaugata (TV A), în legatura cu care se calculeaza
redeventa conform prezentului "Contract";

Reprezinta zona în care se pot furniza "Serviciile", fara a fi necesara
cablare sau pozare aeriana.

4. INFORMATII PRELIMINARE,
4.1. Obiective. Premize

Obiectivele urmarite sunt:

4.1.1. Realizarea "Retelei Netcity" care sa acopere toata zona municipiului Bucuresti
si care, pe lânga asigurarea unor servicii de telecomunicatii la standarde europene
pentru institutii si cetateni, sa asigure si un cadru concurential real pentru
operatorii de comunicatii electronice si un aspect estetic si civilizat al municipiului
Bucuresti.

4.1.2. Punerea la dispozitia "Clientilor" a "Serviciilor" "Retelei Netcity", cât si a
experientei în management, o eficienta sporita si modernizarea sistemului de
comunicare electronica de orice natura, astfel încât, "inter alia ", calitatea
transmiterii informatiilor electronice si standardele "Retelei Netcity" sa atinga
standardele prevazute de Uniunea Europeana, "Reteaua Netcity" sa fie pusa la
dispozitia "Clientilor", iar serviciile asumate prin acest "Contract" de catre
"Concesionar" sa se extinda la acele zone din "Aria Lucrarilor si Serviciilor" ce se
vor adauga, ulterior si sau vor intra, la un moment dat, în competenta
administrativa a "Concedentului.

4.1.3. Premizele "Retelei Netcity" constau atât în necesitatea de a oferi suport pentru
comunicatii fiabile, cu posibilitate de acces nediscriminatoriu si transparent pentru
toti operatorii de comunicatii electronice, cât si în necesitatea de a oferi un suport
de calitate, constând în infrastructura pentru servicii de comunica~i, unitatilor din
subordinea "Concedentului" sau partenere ale acesteia, fie ca sunt institutii în
coordonarea, institutii ale administratiei publice locale sau servicii publice
descentralizate.

4.1.4. Asigurarea executarii si ulterior, oricând pe perioada de derulare a prezentului
"Contract", a adaptarii "Retelei Netcity", într-un asemenea mod încât, acestea sa
fie confonne cu prevederile "Documentatiei de Atribuire" si unnând sa se
adapteze necesitatilor "Concedentului" si/sau "Clientilor".

4.1.5. Executarea, operarea si administrarea "Retelei Netcity" în conditii financiar
sanatoase si tehnico-economice la standarde ridicate, recuperarea investitiei,
rambursarea creditelor si obtinerea de catre "Concesionar" a unui profit, în
conditiile legii.
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4.2. Scopul proiectului

4.2.1. Scopul principal al proiectului Netcity si al "Contractului" este sa asigure, pe
baza unei gestionari eficiente, efectuarea la nivel corespunzator a serviciilor, la
preturi competitive, precum si întretinerea si dezvoltarea oricaror "Bunuri de
retur" încredintate "Concesionarului" pentru efectuarea respectivelor activitati.

4.2.2. Pentru eficientizarea operarii "Retelei Netcity", serviciile ce vor fi prestate prin
intermediul "Retelei Netcity", sa devina servicii de utilitate publica.

4.2.3. S-a convenit ca obiectivele prezentate mai sus sunt declaratii de intentie pentru a
ajuta la interpretarea prezentului "Contract", însa nu vor opera astfel încât sa
prevaleze fata de prevederile specifice ale prezentului "Contract".

4.3. Societate de Administrare

4.3.1. În conformitate cu cerintele "Documentatiei de atribuire", naturii obiectului
"Contractului" de concesiune atribuit si în vederea realizarii "Retelei Netcity",
"UTI", în calitate de asociat a înfiintat o societate comerciala, în temeiul Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale, denumita generic "Societate de
Administrare", în care "UTI", la data constituirii, este asociat unic.

4.3.2. "Societatea de Administrare" va purta denumirea "Netcity Telecom". Ca atare,
"Concedentul", care a înregistrat la Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci
aceasta denumire în numele sau (Anexa nr. 23), acorda "Concesionarului" un drept
de licenta exclusiv, în conditiile legii (Anexa nr. 23), pentru a o utiliza ca particula
componenta pentru orice serviciu, produs al acestei societati care se înscrie în
obiectul prezentului "Contract".

4.3.3. "UTI", are obligatia de a constitui "Societatea de Administrare"pâna cel târziu
la "Data semnarii", pentru a-si îndeplini obligatiile asumate prin prezentul
"Contract", cu respectarea obiectului de activitate si al cerintelor privind capitalul
social al acesteia înscris în "Documentatia de atribuire".

5. PREVEDERI GENERALE

5.1. Obiectul "Contractului"

5.1.1. Obiectul prezentului "Contract" îl constituie concesionarea exclusiva de catre
"Concedent", catre "Concesionar" a lucrarilor de realizare si administrare a
"Retelei Netcity" incluzând urmatoarele aspecte:

5.1.1.1. Finantarea "Retelei Netcity"

Finantarea întregului proiect Netcity de catre "Concesionar" prin fonduri proprii si/sau atrase,
în vederea realizarii acestuia la standarde internationale si functionarii acestuia la parametrii
nominali.

5.1.1.2. Proiectarea "Retelei Netcity"

Proiectarea tehnica si de detaliu a "Retelei Netcity" cu posibilitati de dezvoltare, extindere
(numar beneficiari finali si retea) si optimizare pentru obtinerea de valoare adaugata (avantaje
tehnice si economice ale proiectului).
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Proiectarea "Retelei N etcity" va facilita un transfer de date de minim 1Gbps, pentru reteaua
administratiei publice locale a municipiului Bucuresti, în conformitate cu prezentul
"Contract" .

Proiectul Netcity va permite o scalabilitate conform Studiului de Fezabilitate iar structura

retelei va asigura o redundanta de minim 3 posibilitati pe magistrala. Se va tine cont în
proiectare si de viitoarele limite teritoriale ale municipiului Bucuresti si posibilitatea de
acoperire a acestor zone.

5.1.1.3. Executarea lucrarilor la "Reteaua Netcity"

Executarea tuturor lucrarilor de constructii (principale si accesorii) (decopertare pamânt,
pozare conducte si cabluri si readucere a terenului la starea initiala începerii lucrarii),
executie care va fi conform normelor si reglementarilor din România si europene, având ca
punct de pornire studiul de fezabilitate si proiectul propus.

"Concedentul" va pune la dispozitia "Concesionarului" toata documentatia existenta
privitoare la proiectele Municipalitatii care ar putea avea un impact asupra proiectului Netcity
si va notifica din timp "Concesionarul" cu privire la autorizatiile de construire si la planurile
de urbanism ce ar putea afecta topologia Netcity, în conformitate cu pct. 5.2.2.1 si pct. 5.5.3.

În timpul executiei santului pentru "Reteaua Netcity", "Concesionarul" se va coordona pe cât
posibil, cu urmatoarele proiecte în derulare ale "Concedentului":

a) Modernizarea si reabilitarea strazilor.

b) Coborârea, acolo unde este cazul, a cablurilor electrice de joasa si medie tensiune;

c) Coborârea, acolo unde este cazul, a cablurilor de iluminat;

d) Aranjarea în subteran, acolo unde este cazul, a cablurilor electrice de joasa si medie
tensiune, a cablurilor de iluminat si a celor de telecomunicatii existente pe traseul
Netcity;

e) îndepartarea retelelor abandonate întâlnite pe traseul N etcity;

f) Managementul circulatiei

5.1.1.4. Dotarea cu echipamente de fibra optica

Dotarea "Retelei Netcity" cu echipamente de fibra optica, la standarde europene;
echipamentele vor fi competitive la nivel mondial anului de montaj si vor permite obtinerea
parametrilor impusi de "Concedent";

5.1.1. 5. Echiparea cu echipamente active

Echiparea cu echipamente active, la cheie, a Retelei Netcity care sa permita facilitarea
asigurarii ulterioare a serviciilor de telecomunicatii la o viteza de transfer de minim 1Gbps la
beneficiar pentru minim 100 de locatii stabilite de "Concedent", în corelare cu celelalte
prevederi ale "Contractului".

5.1.2. În considerarea obiectului concesiunii, raportat la considerentele operationale si
tehnice de implementare si realizare a acestuia, a considerentelor de finantare si
administrare, în subsidiar se concesioneaza segmentele de canalizatii de retea
(tuburi, camere/camerete de tragere - "Infrastructura de Retea") executate de catre
"Municipalitate", anterior semnarii prezentului "Contract", ca urmare a executarii
lucrarilor de constructie, catre "Concesionar", pe baza de proces - verbal de
predare primire, în conditiile prevazute în Anexa nr. 13, cu anexele aferente
constând în planurile si documentatia aferenta. Predarea efectiva a canalizatiilor si
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a galeriilor apartinând "Concedentului" se va face în termen de 90 de zile de la
"Data intrarii în vigoare a Contractului", perioada în care se va analiza starea
tehnica a acestora, posibilitatea utilizarii lor în vederea realizarii "Retelei Netcity"
si modul de predare (Anexa nr. 17);

5.1.3. Acordarea de catre "Concedent" catre "Concesionar" a unui drept de folosinta
neexclusiv si gratuit, pe durata concesiunii, asupra terenului proprietate publica în
vederea realizarii lucrarilor de executie si întretinere a "Retelei Netcity".
Acordarea de catre "Concedent" catre "Concesionar" a unui drept de folosinta
exclusiv si gratuit, pe durata concesiunii, asupra acelor spatii aflate în imobilele
apartinând "Concedentului" sau aflate în administrarea acestuia, respectiv conform
"Documentatiei de atribuire", în care se vor amplasa instalatii/echipamente cu
destinatie tehnica pentru dotarea nodurilor principale, în vederea exploatarii
"Retelei Netcity".;

5.1.4. Prin acordarea acestei "Concesiuni", "Concedentul" acorda "Concesionarului"
dreptul exclusiv si nerestrictionat de a administra, pe întreaga perioada
concesionata, "Reteaua Netcity" în conformitate cu prevederile legale;

5.1.5. Prin acordarea acestei "Concesiuni", "Concedentul" acorda "Concesionarului",
ca parte integranta si obligatorie a acesteia, dreptul si autoritatea exclusiva de a
exercita toate drepturile acordate "Concedentului" în conformitate cu "Legea",
dupa cum "Concesionarul" le poate considera necesare pentru respectarea
obligatiilor sale în baza prezentului "Contract", drept si autoritate care includ, rara
a deroga de la caracterul general al acestei acordari, împuternicirea de a
întreprinde lucrari de excavatii sau constructii, de a instala utilaje, echipamente sau
conducte, în scopul executarii lucrarilor si fumizarii "Serviciilor" si al repararii,
îmbunatatirii si/sau înlocuirii ,,Retelei Netcity" sau a oricarei parti a acesteia, sub
rezerva îndeplinirii de catre "Concesionar" a obligatiilor ce îi incumba si decurg
din prezentul "Contract" si pe principiul asigurarii unui regim de continuitate si
permanenta al exploatarii ,,Retelei N etcity" .

5.1.6. Acordarea drepturilor descrise în Clauza 5.1.4. de mai sus se face numai cu
conditia respectarii de catre"Concesionar" a oricaror "Legi" sau proceduri având
legatura cu mediul înconjurator, sanatatea si siguranta publica si a notificarii si
obtinerii aprobarii "Autoritatilor competente", atunci când este cazul, precum si cu
conditia respectarii de catre "Concesionar"a oricaror obligatii ce îi le-revin, legate
de asemenea drepturi acordate incluzând, rara a se limita la acestea, obligatia de a
repara si înlatura toate urmarile acestor actiuni, potrivit prevederilor oricarei
"Legi". "Concesionarul" nu va trebui sa obtina aprobarea "Concedentului" pentru
îndeplinirea oricareia dintre obligatiile sale sau obtinerea oricarei aprobari din
partea oricarei autoritati în legatura cu aceasta îndeplinire decât în masura în care
"Concedentul" este el însusi o "Autoritate competenta", daca legea nu prevede
altfel. În masura în care "Concedentul" nu are dreptul sa delege aceste atributii si
va fi necesar sa emita "Concesionarului" orice permis sau autorizatie pentru ca
acesta sa-si îndeplineasca orice atributie, obligatie sau drept în baza acestui
"Contract", "Concedentul" se obliga prin prezentul "Contract" sa acorde acel
permis sau acea autorizatie în termenul stabilit de actele normative în vigoare.

5.1. 7. "Concedentul" nu va emite nici un act, indiferent de natura acestuia si/sau
încheia niciun fel de contract sau conventie, de nicio natura, cu terte parti, care ar
putea lipsi de efecte drepturile acordate sau obligatii impuse "Concesionarului" în
baza prezentului "Contract".
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5.1.8. Administrarea Retelei Netcity, sub urmatoarele aspecte:

5.1.8.1. Operarea si Managementul Retelei Netcity

Implementarea, operarea si managementul sistemului de infrastructura de retea pe sectiuni si
integrat în conditii de eficienta si eficacitate maxima a managementului;

"Concesionarul" va concepe si implementa contracte de închiriere de tubulatura, fibra optica
sau de impulsuri în vederea încheierii acestor contracte cu "Clienti" închirierea "Retelei
Netcity" reprezentând o alternativa pusa la dispozitia acestora la cererea lor în mod
nediscriminatoriu, în conditiile mentinerii unui mediu echilibrat de natura sa nu afecteze
libera concurenta dintre operatorii de telecomunicatii ..

"Concesionarul" va avea dreptul de a impune în contractde cu operatorii de telecomunicatii
obligatia acestora de a nu subînchiria infrastructura Netcity, rara ca în acest fel
"Concesionarul" sa îsi exercite în mod abuziv acest drept si în conditiile mentinerii unui
mediu echilibrat, de natura sa nu afecteze libera concurenta dintre operatorii de
telecomunicatii.

"Concesionarul" se va bucura de un drept de preferinta cu privire la serviciile si/sau lucrarile
privind instalatiile, echipamentele, sistemele care fac obiectul "Retelei Netcity" si care sunt
realizate de catre "Concesionar", precum si asupra modemizarilor, extinderilor sau
înlocuirilor aferente acestui proiect, rara a se încalca prevederile legale si numai cu acordul
"Concedentului" .

5.1.8.2. Mentenanta Retelei Netcity

Asigurarea, pe perioada duratei "Contractului", ulterior realizarii "Retelei Netcity", a
mentenantei (întretinerii) "Retelei Netcity": tunelelor, canalizatiei, echipamentelor tehnice, a
echipamentului auxiliar si a materialelor utilizate;

Totodata, se va implementa un program de asigurare a mentenantei Retelei Netcity care va
prevedea si modalitatile prin care "Concesionarul" va raspunde în situatii de urgenta la
solicitarile de reparatii, care se va concretiza într-un "Manual de Mentenanta" realizat de
"Concesionar" .

"Concesionarul" va întretine si up-grada totodata "Reteaua Netcity" si va asigura servicii
permanente pe o durata de 49 de ani de la "Data intrarii în vigoare" a prezentului "Contract"
si în conformitate cu prevederile "Contractului".

"Concesionarul" împreuna cu "Concedentul" vor analiza si stabili, de comun acord,
oportunitate a up-gradarii solutiei tehnice, cel putin o data la 2 ani, în asa fel încât "Reteaua
Netcity" sa satisfaca nevoile "Clientilor";

5.1.8.3. Administrarea din punct de vedere legal a "Retelei Netcity";
A •

In conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, în "Comisia de Control" a S.C.
Netcity Telecom S.R.L., "Concedentul" va avea în permanenta o reprezentare de 1/3 (o
treime) în conformitate cu prevederile pct. 6.20 "Controlul "Concedentului".

În sprijinul realizarii activitatii "Concesionarului", "Concedentul" va depune diligente pentru
a pune la dispozitia "Concesionarului" un spatiu pentru desfasurarea activitatii, în limitele
legii si ale spatii lor disponibile.
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5.2. Durata
Încetare

de valabilitate a "Contractului". Intrare în vigoare.

5.2.1. Durata de valabilitate

a) Prezentul "Contract" s-a încheiat pe o perioada de 49 (patmzecisinoua) de am
începând cu "Data intrarii în vigoare".

b) Durata "Contractului" se prelungeste cu perioada scursa de la "Data semnarii"
acestuia si pâna la data la care conditiile suspensive sunt îndeplinite în mod
cumulativ.

5.2.2. Intrarea în vigoare a "Contractului". Începerea executarii lucrarilor

5.2.2.1. Intrarea în vigoare a prezentului "Contract" este conditionata de
îndeplinirea cumulativa a conditiilor suspensive de mai jos:

a) semnarea "Contractului" de catre "Parti";

b) transferarea de catre "Concedent" catre "Concesionar", conform legii, a Autorizatiei
de Construire aferenta "Retelei Netcity";

c) punerea la dispozitia "Concesionarului" de catre "Concedent" a tuturor planurilor si
documentatiei existente la "Concedent" aferente "Infrastructurii conexe" (retele
tehnico-edilitare) detaliate în Anexa nr. 20;

d) punerea la dispozitia "Concesionarului" a situatiilor canalizatiilor unde se va realiza
"Reteaua Netcity", cât si ale galeriilor subterane apartinând "Concedentului" destinate
acestui scop (Anexa nr. 17);

e) transmiterea catre "Concesionar" a listei cu retelele de telecomunicatii, atât subterane,
cât si supraterane autorizate de "Concedent" si institutiile din subordine a si/sau
controlul sau, inclusiv toate detaliile existente privitoare la pozitionare, structura,
echipamente, capacitate, Anexa nr. 16;

f) emiterea si transmiterea unei copii prin fax catre "Concesionar" a Hotarârii
Consiliului General al Municipiului Bucuresti referitoare la aprobarea prezentului
"Contract";

g) mentinerea valabilitatii scrisorii de garantie bancara de participare pâna la "Data
intrarii în vigoare" a "Contractului".

h) predarea scrisorii de garantie de buna executie de catre "Concesionar" catre
"Concedent", concomitent cu predarea scrisorii de garantie bancara de participare, de
catre "Concedent" catre "Concesionar" în conformitate cu prezentul "Contract";

i) prezentarea documentelor emise din partea institutiilor financiare care fac dovada
existentei resurselor financiare de care poate dispune "Concesionaml" pentru Etapa
initiala.

5.2.3. "Concedentul" are obligatia sa îndeplineasca conditiile suspensive mentionate la
punctele b) -f) în termen de 60 de zile de la "Data semnarii" "Contractului". În
situatia în care în termenul anterior mentionat, "Concedentul" nu îsi îndeplineste
integral conditiile suspensive asumate, "Concesionarul" are dreptul de a nu
continua raporturile contractuale. Ca efect al încetarii raporturilor contractuale,
"Concedentul" are obligatia de a remite în termen 5 zile lucratoare scrisoarea de
garantie bancara de participare, iar "Concesionarul" declara ca nu va avea nici un
fel de pretentii fata de "Concedent" în legatura cu prezentul "Contract".
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5.2.4. "Concesionarul" are obligatia sa îndeplineasca conditiile suspensive mentionate
la punctele g) h) si i) în termen de maximum 30 zile de la data primirii Hotarârii
Consiliului General al Municipiului Bucuresti referitoare la aprobarea prezentului
"Contract" si a scurgerii termenului legal de contestare a Hotarârii de catre Prefect.
În situatia în care în termenul anterior mentionat "Concesionarul" nu îsi
îndeplineste integral conditiile suspensive asumate, "Concedentul" are dreptul de a
nu continua raporturile contractuale si de a retine scrisoarea de garantie bancara de
participare.

5.2.5. Neîndeplinirea conditiilor suspensive înscrise în "Contract" au drept efect
neintrarea în vigoare a "Contractului"

5.2.5.1. "Data intrarii în vigoare" va fi confirmata de catre "Parti" pnn
semnarea lIDui "Proces Verbal".

5.2.5.2. În termen de 120 de zile de la semnarea prezentului "Contract",
"Concedentul" se obliga:

a) sa transmita" "Concesionarului" Hotarâre a Consiliului General al Municipiului
Bucuresti sau Dispozitia de Primar General referitoare la atribuirea catre
"Concesionar" a calitatii de "Administrator de retea" cu calitatea de a aviza din punct
de vedere edilitar lucrarile de infrastructura si sa transmita aceasta Hotarâre/Dispozitie
tuturor entitatilor subordonate;

b) sa transmita "Concesionarului" dovada comunicarii catre ceilalti "Administratori de
retele" edilitare (apa - canal, gaze, retea de alimentare cu energie electrica, retea de
transport subteran, etc.), cât si catre primariile de sector faptul ca începând cu "Data
intrarii în vigoare" prezentului "Contract", "Concesionarul" este singurul în drept a
executa/realiza "Reteaua Netcity", pe domeniul public si totodata singura abilitata a
presta serviciile de natura celor care pot fi prestate de "Concesionar" în "Reteaua
Netcity", "Concedentul" se obliga sa impuna acestora obligatia de a nu permite
instalarea si utilizarea de retele de comunicatii electronice pentru terti; În cazul în care
sunt sesizate retele de telecomunicatii ilegale apartinând "Administratorilor de retele",
"Concesionarul" va notifica "Concedentul" care se obliga sa ia masurile care se
impun prin lege în vederea restabilirii situatiei;

5.2.5.3. În situatia în care "Concedentul" nu face dovada îndeplinirii conditiilor
de la clauza 5.2.5.2., "Concesionarul" are dreptul, dar nu si obligatia, de a
considera prezentul "Contract", reziliat de plin drept, rara a mai fi necesara
punerea în întârziere sau trecerea vreunui termen si rara orice alta
formalitate prealabila decât cea a comunicarii datei de încetare, rara a
atrage asupra "Concesionarului" executarea garantiei de buna executie
si/sau alte daune - interese. În acest caz, "Concesionarul" va recupera
"Valoarea recuperabila" conform Anexei m. 10.

5.2.5.4. În termen de 120 de zile de la semnarea prezentului "Contract",
"Concesionarul" se obliga sa îndeplineasca obiectivele prioritare ale
"Concedentului" (prevazute în Anexa m.12), acceptate si semnate de catre
"Concesionar" înainte de "Data intrarii în vigoare" a "Contractului", în
conformitate cu graficul de executie a lucrarilor.

5.2.5.5. În situatia în care "Concesionarul" nu face dovada îndeplinirii
conditiilor de la clauza 5.2.5.4, "Concedentul" are dreptul, dar nu si
obligatia, de a considera prezentul "Contract" reziliat de plin drept, fara a
mai fi necesara punerea în întârziere sau trecerea vreunui termen si rara

Pagina 18 din 55



orice alta formalitate prealabila, decât cea a comunicarii datei de încetare,
cu executarea garantiei de buna executie si si respectarea prevederilor din
Anexa m. 10 în ceea ce priveste" Valoarea recuperabiIa".

5.2.5.6. "Partile" vor depune, fiecare în parte, în considerarea obligatiilor care
le sunt instituite prin acest "Contract", eforturi pentru a asigura îndeplinirea
conditiilor cuprinse în clauzele de la pct. 5.2.2.1, pct. 5.2.5.2 si pct. 5.2.5.4,
de care sunt conditionate exercitarea drepturilor subiective si îndeplinirea
obligatiilor corelative.

5.3. Încetarea "Contractului"

5.3.1. Valabilitate a prezentului "Contract" înceteaza în urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei de valabilitate stabilite la pct. 5.2.1., astfel cum sunt reglementate
prin prezentul "Contract" si Anexele la acesta (Anexa m. 10);

b) în cazul constatarii si dovedirii unor abateri grave ale "Concesionarului" de la
îndeplinirea obligatiilor contractuale, prin rezilierea de catre "Concedent", cu plata de
despagubiri în sarcina "Concesionarului" astfel cum sunt reglementate prin prezentul
"Contract" si Anexele la acesta (Anexa m. 10);

c) în cazul constatarii unor abateri grave ale "Concedentului" de la îndeplinirea
obligatiilor contractuale, prin rezilierea de catre "Concesionar", cu plata de
despagubiri în sarcina "Concedentului" care se platesc "Concesionarului" astfel cum
sunt reglementate prin prezentul "Contract" si Anexele la acesta (Anexa m. 10);

d) în cazurile: (i) de forta majora, când oricare dintre ,,Parti" se afla în imposibilitate de a
continua "Contractul", precum si (ii) blocarea nejustificata si cu rea credinta de catre
"Concedent" a exploatarii "Retelei Netcity" si/sau (iii) în cazul înregistrarii de catre
"Concesionar" a unui dezechilibru financiar care îi produce prejudicii care ar putea
duce la falimentul "Concesionarului", precum si/sau (iv) intervenirea unei cauze de
exonerare care dureaza mai mult de termenele stabilite la art. 6.29 si/sau
(v)"Concesionarul" suspenda sau întrerupe lucrarile la ,,Reteaua Netcity" mai mult de
30 de zile, rara plata unei despagubiri din partea "Concedentului" si cu obligatia
"Concedentului" de a plati "Concesionarului" "Valoarea recuperabiIa", astfel cum
este reglementata prin prezentul "Contract" si Anexele la acesta (Anexa nr. 10);

5.3.2. "Concesionarul" va asigura permanenta si continuitate a exploatarii "Retelei
N etcity" indiferent de motivul de încetare a "Contractului".

5.3.3. Consecintele încetarii "Contractului" sunt prevazute în Anexa nr. 10.

5.4. Redeventa,

5.4.1. Redeventa pe care "Concesionarul" o va plati "Concedentului" este de 12%
(doisprezece procente) din veniturile anuale încasate, auditate ale
"Concesionarului" rezultate din exploatarea directa a "Retelei Netcity", respectiv
veniturile încasate din închirierea de tubulatura pentru fibra optica "TubeCITY" si
închirierea de dark fiber "FiberCITY".

5.4.2. Calcularea redeventei va începe cu data obtinerii de catre "Concesionar" de
venituri din categoria celor mentionate la clauza 5.4.1.

5.4.3. Plata redeventei se va realiza anual, pentru anul anterior, în tennen de 120 de
zile de la data la care "Concesionarul" este obligat a depune la organele fiscale
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competente situatiile financiare aferente anului precedent, dar nu mai târziu de
data de 1 octombrie a anului respectiv. Modul de calcul si plata redeventei se vor
realiza asa cum au fost reglementate prin prezentul "Contract" si Anexele la
acesta.

5.4.4. În situatia în care pâna cel târziu la termenul prevazut la pct. 5.4.3,
"Concesionarul" nu plateste integral redeventa datorata conform prevederilor
anterioare, "Concesionarul" va avea obligatia sa remita "Concedentului" o
scrisoare de garantie bancara, valabila pâna la data de 31 decembrie a anului
respectiv, la valoarea redeventei si penalitatilor aferente, neconditionata,
irevocabila si executabila la prima solicitare din partea "Concedentului".

5.5. Drepturile si obligatiile principale ale "Partilor"

5.5.1. Prezenta sectiune reglementeaza drepturile si obligatiile principale ale "Partilor"
în legatura cu obiectul prezentului "Contract", drepturile si obligatiile specifice
fiind reglementate distinct în prezentul "Contract" si Anexele la acesta,
individualizate, pe etape/faze de executie a lucrarilor, operatiuni specifice, etc.

5.5.2. "Concedentul" are dreptul:

a) de a verifica îndeplinirea cerintelor de performanta si calitate a activitatilor realizate
de "Concesionar" în conditiile prezentului "Contract" si ale Anexelor sale;

b) de a percepe redeventa, în conditiile stabilite în prezentul "Contract" si Anexele sale;

c) de control asupra modului în care "Concesionarul" îsi îndeplineste obligatiile
contractuale, asa cum au fost reglementate prin prezentul "Contract" si Anexele la
acesta, inclusiv controlul interfazic al executiei lucrarilor, al materialelor utilizate, si
respectarea graficelor de lucru si al obiectivelor asumate prin "Contract" si
documentatia de atribuire;

d) sa solicite suspendarea/sistarea lucrarilor daca "Concesionarul" nu-si îndeplineste sau
îsi îndeplineste necorespunzator obligatiile asumate prin "Contract", conform Anexei
nr.lO;

e) sa schimbe atunci când considera oportun persoana împuternicita din partea sa în
relatia cu "Concesionarul" cu informarea prealabila a "Concesionarului".

f) sa înceapa lucrarile si/sau sa le continue, dupa trecerea unui termen de 30 de zile, în
situatia în care "Contractul" înceteaza;

5.5.3. "Concedentul" se obliga:

a) sa îndeplineasca toate conditiile preliminarii aflate în sarcina sa prevazute la pct.
5.2.2.1., 5.2.5.2. si toate celelalte asa cum au fost reglementate în prezentul
"Contract" si Anexele la acesta;

b) sa predea "Concesionarului" hotarâreaidecizia prin care notifica explicit celorlalti
"administratori de retele" edilitare din Municipiul Bucuresti (înscrisi în Anexa nr. 18)
ca începând cu "Data intrarii în vigoare" a prezentului "Contract", la predarea oricarui
amplasament pentru executia oricaror lucrari de infrastructura sa fie convocat în
prealabil si în timp util "Concesionarul".

c) de a sprijini, în limitele competentei legale, "Concesionarul", în vederea obtinerii
tuturor autorizatiilor si avizelor necesare executiei lucrarilor aferente "Retelei
Netcity" si sa ia masuri de competenta sa, pentru prevenirea adoptarii oricarei "Legi"
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care poate avea un efect negativ asupra posibilitatii "Concesionarului" de a-sI
îndeplini obligatiile în baza prezentului "Contract";

d) sa dea dovada de interes, buna-credinta în îndeplinirea conditiilor suspensive asa cum
acestea sunt reglementate în "Contract";

e) sa se abtina de la orice acte de concurenta neloiala fata de "Concesionar", respectiv sa
nu favorizeze în nici un fel o alta "Persoana", prin actiuni precum, dar nelimitându-se
la: (i) scutirea de la plata unor taxe privind utilizarea domeniului public si prin aceasta
sa permita practicarea unor servicii, de catre acea "Parte" la preturi nereal de mici, cu
exceptia celor acordate prin ordonanta de urgenta a guvernului, legi ale Parlamentului
României, (ii) acordarea de autorizatii de construire pentru retele de telecomunicatii
similare "Retelei Netcity", pe teritoriul municipiului Bucuresti, pe "Traseul Retelei
Netcity" (iii)"Concedentul" nu va încheia nici un fel de contract sau acord de
parteneriat, de nicio natura, cu terte parti, care ar putea afecta în mod substantial,
negativ, în mod direct acele drepturi acordate sau obligatii impuse "Concesionarului"
în baza prezentului "Contract".

f) Sa depuna toate diligentele pentru a-l sprijini pe "Concesionar," în limitele legale, la
cererea în scris a acestuia, în dobândirea oricaror terenuri sau cladiri, sa dobândeasca
dreptul de folosinta, servituti de trecere sau alte servituti de care "Concesionarul" ar
avea în mod rezonabil nevoie pentru exercitarea drepturilor sale si a obligatiilor în
baza prezentului "Contract", si pe care "Concesionarul" nu le poate obtine altfel.
Orice terenuri sau cladiri sau drepturi astfel dobândite, daca nu au fost dobândite de
catre "Concesionar", în baza unui acord separat si din alte surse de finantare decât
"Reteaua Netcity", vor face parte din "Bunurile de retur" si sunt parte a "Concesiunii"
acestor "Bunuri de retur", în conformitate cu prevederile prezentului "Contract";

g) sa puna la dispozitia "Concesionarului", cu titlu gratuit, un sediu/spatiu pentru
desfasurarea activitatii, în limitele legii si a disponibilitatilor efective;

h) "Concedentul" va furniza "Concesionarului" informatiile necesare pentru ca acesta sa
poata lua toate masurile pentru încadrarea lucrarilor cu care trebuie sa se asigure
corelarea lucrarii concesionate, în termenele stabilite, iar în cazul în care termenul de
realizare a lucrarii nu va putea fi respectat din cauza neîndeplinrii de catre
"Concedent" a obligatiei anterior mentionate, aceasta nerespectare/neîndeplinire nu va
fi imputabila "Concesionarului";

i) sa nu modifice unilateral prezentul "Contract"; "Contractul" poate înceta în cazul în
care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala, de catre
"Concedent", dar numai cu plata de despagubiri juste si prealabile în sarcina
"Concedentului", astfel cum sunt reglementate prin prezentul "Contract" si Anexele la
acesta (Anexa TIr.l O), în conditiile legilor în vigoare;

j) sa nu-l tulbure pe "Concesionar" în exercitiul drepturilor rezultate din prezentul
"Contract", daca nu încalca legea, actele normative în vigoare si/sau "Contractul";

k) sa nu oblige "Concesionarul" sa suporte cresterea sarcinilor sale legate de executia
obligatiilor sale, în cazul în care aceasta crestere rezulta în urma unei "Actiuni
Reglementare Nefavorabile" si/sau unei "Modificari discriminatorii a Legii" si/sau
unei "Schimbari a legislatiei de catre "Concedent";

1) sa aplice procedurile din Anexa TIr.8;

m) sa informeze prirnariile de sector, si regiile aflate în subordinea sa cu privire la
prevederile" Contractul ui";
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n) în cazul încetarii "Contractului", sa preia "Bunurile de retur", asa cum reiese din
prezentul "Contract", si sa îsi îndeplineasca obligatia privind despagubirea, daca este
cazul, în conditiile prezentului "Contract" si ale Anexelor la acesta.

5.5.4. Obligatiile de mai sus sunt prevazute si decurg din: obiectul si modul de
derulare al "Contractului", din dispozitia imperativa a legii privind faptul ca un
contract se încheie în scopul de a produce efectele juridice si nu altfel.
Neîndeplinirea obligatiilor de catre "Concedent" poate fi de natura a împiedica
punerea în aplicare de catre "Concesionar" a "Contractului" si derularea acestuia.

5.5.5. "Concesionarul" are dreptul:

a) de a exploata în mod exclusiv si nerestrictionat "Reteaua Netcity", potrivit scopului
declarat de "Concedent" si a prevederilor legale;

b) de a folosi, a culege fructele si de a dispune în vederea executarii "Contractului",
respectiva realizarii "Retelei Netcity" si a exploatarii sale de catre Concesionar pe
durata concesiunii, asupra "Bunurilor de retur de investitie", respectiv de a folosi si a
culege fructele "Bunurilor de retur propriu-zise", asa cum este reglementat în
"Contract" si Anexele la acesta;

c) de a utiliza terenurile si spatiile puse la dispozitie de "Concedent" în scopul realizarii
si exploatarii ,,Retelei Netcity";

d) de a-si recupera, în conditiile "Contractului" si ale legii, toate investitiile si costurile
angajate si/sau efectuate în/sau în legatura cu îndeplinirea oricarei obligatii/obiectului
"Contractului", rambursare a creditelor si de a realiza profit;

e) de a nu începe lucrarile si/sau de a le continua în situatia în care "Concedentul" nu-si
îndeplineste conditiile preliminarii, asa cum acestea sunt reglementate în prezentul
"Contract" si Anexele la acesta;

f) sa suspende/sisteze lucrarile de executie daca "Concedentul" nu-si îndeplineste sau îsi
îndeplineste necorespunzator obligatiile asumate prin "Contract" cum ar fi cele de la
pct. 5.5.3 lit e), j) si 1), conform Anexei nr. 10;

g) de a-si conduce activitatea asa cum considera necesar pentru a-si îndeplini obligatiile
asumate prin prezentul "Contract" (incluzând rara limitare dreptul de a transfera
partile sociale, dreptul de a stabili politica comerciala si de marketing, dreptul de a se
asocia cu diferite persoane fizice si/sau juridice, dreptul de a numi administratorii si
de a angaja forta de munca, etc.), cu respectarea prevederilor legale, a cerintelor din
"Documentatia de atribuire" si a prezentului "Contract";

h) de a efectua lucrari în regim de interventie, în conformitate cu autorizatia de lucrari de
interventie emisa în prealabil de catre "Concedent" conform actelor normative în
VIgoare;

i) de a schimba atunci când considera oportun persoana împutemicita din partea sa în
relatia cu "Concedentul" cu informarea prealabila a "Concedentului".

5.5.6. "Concesionarul" se obliga:

a) sa plateasca redeventa în conditiile prevazute în prezentul "Contract";

b) sa îndeplineasca toate conditiile aflate în sarcina sa prevazute la pct. 5.2.2.1., 5.2.5.4
si toate celelalte asa cum au fost reglementate în prezentul "Contract" si Anexele la
acesta;
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c) sa aduca la îndeplinire obligatiile asumate în vederea realizarii prioritatilor mentionate
de "Concedent" în Anexa m. 12,

d) sa constituie "Societatea de Administrare" în conformitate cu prevederile
documentatiei de atribuire si sa o capitalizeze în conformitate cu solicitarile "Terti lor
împrumutatori";

e) sa dea dovada de interes, buna-credinta în îndeplinirea conditiilor preliminare asa cum
acestea sunt reglementate în "Contract" si Anexele sale;

f) sa nu transfere proprietatea totala sau partiala a "Retelei Netcity";

g) sa execute si finalizeze lucrarile, precum si sa remedieze viciile ascunse, cu atentia si
promptitudine a cuvenita, în concordanta cu obligatiile asumate prin "Contract",
inclusiv de a proiecta, în limitele prevazute stabilite în "Contract"; pe parcursul
executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, "Concesionarul" va avea obligatiile
legale în ceea ce priveste organizarea de santier, protectia mediului, protectia
muncitorilor, protectia cetatenilor, va respecta legea în ceea ce priveste utilizarea
drumurilor publice si va raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite într-un
interval de 10 ani de la terminarea "Contractului";

h) sa asigure forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte
obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru "Contract";

i) sa prezinte "Concedentului", înainte de începerea executiei lucrarii, Graficul de
executie a lucrarilor si Graficul de realizare a investitiei (Anexa nr. 14), în ordinea
tehnologica de executie a acestora. Graficul de executie a lucrarilor si Graficul de
realizare a investitiei va putea fi actualizat de catre "Concesionar" la o perioada de
trei luni sau ori de câte ori este nevoie, cu acordul "Concedentului";

j) sa fie pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitate a si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santiere, precum si pentru procedeele de executie utilizate,
cu respectarea prevederilor si a reglementarilor "Legii" privind calitatea în constructii
si legislatia în vigoare;

k) sa asigure, în tot ceea ce depinde de "Concesionar", pe perioada executiei
canalizatiilor necesare "Retelei Netcity", corelarea cu celelalte proiecte ale
"Concedentului", privind: coborârea cablurilor electrice de joasa si medie tensiune, a
cablurilor de iluminat, a celor de telecomunicatii, rearanjarea în subteran a cablurilor
existente pe "Traseul Netcity", modernizarea! reabilitarea strazilor si cu lucrarile
privind Managementul Traficului. Înaintea demararii lucrarilor pe un anumit tronson,
"Concedentul", "Concesionarul", autoritatile implicate si toate celelalte persoane
implicate în proiectele de mai sus se vor întâlni în vederea stabilirii unui plan comun
de corelare a lucrarilor, plan concretizat într-un Proces verbal! Minuta a întâlnirii/ etc.;

1) sa puna la dispozitia "Concedentului" un exemplar din documentatia lucrarilor de
constructii si totodata sa puna aceasta documentatie la dispozitia Inspectoratului de
Stat în Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, daca este
cazul, la cererea acestora, în vederea consultarii;

m) sa raspunda pentru proiectele/lucrarile întocmite/realizate de el sau subcontractantii
sai;

n) sa puna la dispozitia "Concedenhllui", la termenele stabilite de "Parti" de comun
acord, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, în situatiile convenite,
desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care
"Concesionarul" are obligatia legala de a le întocmi;
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o) sa prezinte "Concedentului", trimestrial si anual, un raport privind stadiul si situatia
lucrarilor, valoarea estimata a investitiilor si a veniturilor, cât si alte date necesare
evaluarii modului în care se desfasoara lucrarile. Raportul lunar va fi prezentat pâna
pe 30 ale lunii pentru luna precedenta;

p) sa respecte si sa execute dispozitiile "Concedentului" referitoare la lucrarile
desfasurate în baza prezentului "Contract"; în cazul în care "Concesionarul" considera
ca dispozitiile "Concedentului" sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de
a ridica obiectii, în scris, rara ca obiectiile respective sa îl absolve de obligatia de a
executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului când acestea contravin prevederilor
legale sau sunt de natura a afecta parametrii termico-economici si de calitate agreati ai
"Retelei Netcity" precum si atunci când creeaza sarcini suplimentare si/sau financiare
si/sau de administrare, de natura a afecta în orice fel desfasurarea activitatilor
"Concesionarului" si echilibrul financiar al proiectului;

q) sa traseze corect lucrarile fata de reperele date prin proiect, precum si sa furnizeze
echipamentele, instrumentele, dispozitivele si resursele umane necesare îndeplinirii
responsabilitatii respective; pentru verificarea trasarii, "Concesionarul" are obligatia
de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucrarilor, daca este posibil si prin pastrarea lor nu produce o blocare de trafic
sau alt tip de limitarelblocare;

r) sa rectifice, pe cheltuiala sa, orice deficienta tehnica constatata si produsa din culpa sa
exclusiva;

s) sa contracteze cu o societate de asigurari si sa mentina pe toata durata executiei
"Retelei N etcity", pe cheltuiala sa, asigurare de: raspundere civila fata de terti,
asigurarea pentru toate riscurile de constructii ("Asigurare alI risks"); asigurare pentru
fiecare buclaltronson din "Reteaua Netcity" - daca aceasta categorie nu este inclusa în
asigurare ("Asigurare aU risks");

t) sa transmita bunul rezultat în urma investitiei catre "Concedent", de plin drept,
gratuit, în buna stare, exploatabil si liber de orice sarcini sau obligatii, la încetarea
"Contractului" asa cum este reglementat în prezentul "Contract" si Anexele la acesta;

u) sa permita verificarea din partea "Concedentului" sau a persoanelor mandatate de
acesta, inclusiv pe faze determinante, a executiei lucrarilor, a calitatii si
performantelor materialelor si echipamentelor utilizate conform Anexei nI. 13;

v) sa notifice de îndata "Concedentului", în cazul în care sesizeaza existenta unei cauze
de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii obiectului concesiuniil serviciilor
pentru care s-a obligat în "Contract", în vederea luarii masurilor ce se impun pentru
asigurarea continuarii activitatii;

w) sa înceapa lucrarile pe un "Tronson" numai dupa:

i) predarea amplasamentului de catre "Concedent";
ii) notificarea scrisa a emitentului Autorizatiei de Construire pentru începerea

lucrarilor.

x) sa respecte regimul continuitatii si permanentei exploatarii "Retelei Netcity" stabilit în
Anexa nr. 13;

y) sa nu sub-concesioneze prezentul "Contract";

z) sa nu modifice unilateral prezentul "Contract"

aa) în cazul încetarii "Contractului", sa predea "Bunurile de retur", asa cum reiese din
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prezentul "Contract", si sa îsi îndeplineasca obligatia privind despagubirea, daca este
cazul, în conditiile prezentului "Contract" si ale Anexelor la acesta.

5.5.7. Obligatiile de mai sus slmt prevazute si decurg din: obiectul si modul de
derulare al "Contractului", din dispozitia imperativa a legii privind faptul ca un
contract se încheie în scopul de a produce efectele juridice si nu altfel.
Neîndeplinirea obligatiilor de catre "Concedent" poate fi de natura a împiedica
punerea în aplicare de catre "Concesionar" a "Contractului" si derularea acestuia.

5.5.8. Obligatii comlme ale "Partilor":

a) în situatia în care din motive independente de vointa "Partilor" nu se pot atinge
nivelele de performanta si de calitate al lucrarilor stabilite în oferta si în Documentatia
de atribuire, "Partile" vor stabili de comun acord nivelul acestora, nivel care nu va
pune în pericol realizarea la standardele de calitate necesare a functionarii "Retelei
Netcity" în parametrii de performanta stabiliti prin "Contract";

b) sa stabileasca de comun acord planurile anuale de realizare a lucrarilor necesare
,,Retelei Netcity";

c) sa stabileasca de comun acord modul în care "Concesionarul" trebuie sa raspunda în
eventualele situatii de urgenta;

d) sa stabileasca de comun acord indicatorii relevanti si masurabili pe baza carora se va
realiza verificarea modului de respectare a obligatiilor contractuale;

e) sa respecte prevederile legale privind protectia mediului;

f) sa stabileasca de comun acord, modul de solutionare a situatiilor generate de
intervenirea unor eventuale descoperiri de situri arheologice în urma sapaturilor
realizate de "Concesionar"

5.6. Forta majora

5.6.1. "Partile" prezentului "Contract" nu vor fi raspunzatoare pentru neexecutarea la
termen si/sau în mod corespunzator, total sau partial, a oricarei a din obligatiile
care le incumba în baza prezentului "Contract", daca neexecutarea obligatiei
respective a fost urmarea unui caz de forta majora.

5.6.2. Se întelege prin caz de forta majora acel eveniment imprevizibil si invincibil
care face imposibila executarea corespunzatoare a unei obligatii contractuale,
dincolo de controlul rezonabil al "Partilor", care nu poate fi evitat în ciuda
prudentei, precautiei si efortului depuse de "Partea" afectata de aceasta situatie,
precum dar nelimitându-se la: fenomene naturale (cutremure, inundatii, incendii)
fenomene sociale (razboi, greva, acte de terorism, etc.).

5.6.3. "Partea" care invoca vreunul din evenimentele mai sus mentionate este obligata
sa aduca la cunostinta celeilalte "Parti" în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la
producerea acestuia si sa probeze ulterior aceasta prin documente justificative
pertinente si concIudente.

5.6.4. "Partea" contractanta care a fost împiedicata sa-si execute obligatiile datorita
celor stipulate la pct. 5.6.2., dupa încetarea acestora, va trebui sa le reia dupa
încetarea cauzei/lor care le-a generat.

5.6.5. Daca evenimentele mentionate la pct. 5.6.2. dureaza mai mult de 60 de zile,

"Partile" contractante, vor avea dreptul sa solicite rezilierea prezentului "Contract"
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conform Anexei nr. 10.

5.6.6. Forta majora exonereaza "Partile" contractante de îndeplinirea obligatiilor
asumate prin prezentul "Contract", pe toata perioada în care aceasta actioneaza, în
conditiile asigurarii regimului rezonabil de continuitate al exploatarii "Retelei
Netcity" în conformitate cu Anexa nr. 13.

5.7. Rezilierea "Contractului". Denuntare,

5.7.1. "Partile" iau la cunostinta faptul ca acest "Contract" pune bazele unei colaborari
de lunga durata în cadrul careia "Partile" sunt în mod esential interesate de
respectarea relatiilor contractuale.

5.7.2. Din aceasta împrejurare, "Partile" convin ca în cazul nerespectarii
"Contractului", "sunt tinute reciproc sa sprijine eliminarea motivelor nerespectarii
cu toate mijloacele si cunostintele lor, si sa întreprinda tot ce se poate pentru a
îndeparta eventualele disfunctionalitati în executarea lucrarilor si a restabili
situatia conform prevederilor contractuale. Referitor la aceasta obligatie, este de
dorit ca între "Parti" sa existe o relatie de comunicare deschisa si transparenta.

5.7.3. Rezilierea "Contractului" de catre "Concedent" se va produce în cazul
constatarii unei abateri grave a "Concesionarului" de la îndeplinirea obligatiilor
contractuale :

a) declansarea procedurii de insolventa fata de "Concesionar" datorita managementului
defectuos si/sau fraudulos;

b) rezilierea contractului de creditare de catre "Terti împrumutatori" care are drept
consecinta executarea silita a gajului asupra partilor sociale/actiunilor ce compun
capitalul social si/sau bunurilor "Concesionarului"

c) depasirea din culpa directa si exclusiva a "Concesionarului" a Graficului de executie
anual cu mai mult de 3 luni;

d) abandonarea din proprie initiativa si în mod nejustificat a lucrarilor la "Retea Netcity"
pentru mai mult de 30 de zile;

e) nerespectarea dovedita a regimului rezonabil de continuitate si permanenta a
exploatarii "Retelei Netcity", cu exceptia situatiilor generate de un caz de forta
majora.

f) neplata redeventei si neremiterea, dupa caz, a scrisorii de garantie bancara pentru
garantarea redeventei si a penalitatilor, conform pct. 5.4.4.

5.7.4. Pentru situatiile prevazute la pct. 5.7.3, "Concedentul" este îndreptatit sa
considere "Contractul" desfiintat de plin drept numai în conditiile punerii în
întârziere a "Concesionarului" în formele prevazute de lege, respectiv printr-o
notificare prealabila de minim 30 de zile si cu plata unei despagubiri, în sarcina
"Concesionarului" în valoare de 0,1 % din valoarea investitiei în "Reteaua
Netcity", conform Anexei nr. 10 respectând prevederile legale. "Concesionarul" va
asigura regimul de continuitate si permanenta a exploatarii "Retelei Netcity" si va
fi obligat sa-I despagubeasca pe "Concedent" conform Anexei nr. 10 si sa predea
imediat "Bunurile de retur" pe baza de proces-verbal de predare-primire.

5.7.5. Rezilierea "Contractului" de catre "Concesionar" se va produce în cazul
constatarii unei abateri grave a "Concedentului", de la îndeplinirea obligatiilor
principale constând în:
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a) Oricare dintre situatiile mentionate în "Contract" de natura sa oblige "Partile" sa
renegocieze "Contractul" în vederea restabilirii echilibrului contractual, în situatia în
care în prealabil "Partile" nu ajung la un consens;

b) crearea de catre Concedent în mod direct si intentionat a unei stari de concurenta
neloiala fata de "Concesionar";

c) crearea directa si intentionata de situatii care fac imposibila realizarea si administrarea
"Retelei Netcity" de catre "Concesionar" în parametrii asumati prin oferta depusa de
"Concesionar" .

d) "Concedentul" nu îsi îndeplineste sau îsi îndeplineste necorespunzator obligatiile
prevazute în Anexa nr. 8

e) Încalcarea obligatiei prevazute la pct. 5.5.3 lit.m)

f) Schimbarea de legislatie de catre "Concedent" în mod discriminatoriu

5.7.6. Pentru situatiile prevazute la pct. 5.7.5, "Concesionarul" este îndreptatit sa
considere "Contractul" desfiintat de plin drept, numai în conditiile punerii în
întârziere a "Concedentului" în formele prevazute de lege, respectiv printr-o
notificare prealabila de minim 30 de zile si cu plata unei despagubiri, în si sarcina
"Concedentului" în valoare de 0,1 % din valoarea investitiei în "Reteaua Netcity",
conform Anexei TIr. 10 respectând prevederile legale si va prelua "Bunurile de
retur" pe baza de proces-verbal de predare-primire. "Concesionarul" va asigura
regimul rezonabil de continuitate si permanenta a exploatarii "Retelei Netcity", iar
"Concedentul" va prelua imediat, dupa stingerea acestei obligatii, pe baza de
proces verbal de predare-primire, "Bunurile de retur".

5.7.7. Prevederile prezentului subcapitol (clauza 5.7) se completeaza si se aplica în
corelatie cu celelalte prevederi ale "Contractului" si anexele la acesta, inclusiv cu
cele referitoare la transferul "Bunurilor de retur", plata despagubirilor si capitolul
7.1O. referitor la "Comisia Contractuala".

5.8. Efectele rezilierii "Contractului"

5.8.1. Odata cu rezilierea "Contractului", ,Partile" sunt obligate Sa-SI onoreze
obligatiile reciproce asumate pâna la momentul desfiintarii contractului. Conditiile
de desfiintare sunt înscrise în Anexa TIr. 10.

5.9. Raspunderea contractuala

5.9.1. În cazul în care, din vina sa, "Concesionarul" nu-si îndeplineste obligatiile al
caror termen este stabilit prin "Contract" sau îsi îndeplineste obligatiile
contractuale privind executarea lucrarilor în mod necorespunzator, sub cerintele
tehnice stabilite prin proiectul tehnic cât si pentru întârzieri în plata redeventei fata
de termenul prevazut la pct. 5.4.3, atunci "Concedentul" este îndreptatit sa
perceapa penalitati pentru fiecare astfel de neîndeplinire, sau întârziere în valoare
echivalenta cu o cota procentuala de 0,1% din valoarea obligatiei neîndeplinite sau
îndeplinite necorespunzator (valoarea investitiei aferente obligatiei neîndeplinite
corespunzator, sau îndeplinite cu întârziere), numai daca se probeaza în mod
indubitabil culpa "Concesionarului" si sunt îndeplinite, daca e cazul, conditiile
concilierii prealabile prevazute de art. 7201 c.pr. civ sau prevederilor cap. 7 .10.
Cuantumul penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului restant. Prezenta
prevedere nu exclude plata despagubirii prevazute în Anexa m. 10.
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6. PREVEDERI SPECIALE

6.1. Etapa initiala

6.1.1. În considerarea complexitatii proiectului "Netcity", a îndeplinirii criteriilor si
nivelelor calitative si de performanta impuse "Retelei N etcity", a perioadei de timp
îndelungate necesare exploatarii "Retelei Netcity" si, nu în ultimul rând, a faptului
ca aceasta retea subterana va presupune tranzitia retelelor de telecomunicatii
aeriene catre infrastructura "Retelei Netcity", necesitând astfel reproiectarea
retelelor actuale din partea operatorilor de telecomunicatii, "Partile", de comun
acord, convin ca fiind necesara, înainte de începerea oricarei etape si/sau faze si
rara a afecta si rara a fi inclusa în termenele de executie precizate pentru
executarea etapei 1 si II realizarea pe un tronson prestabilit (Anexa nr. 12), care
presupune verificarea echipamentelor, a modului de functionare, a
interoperabilitatii cu sistemele aeriene la care se racordeaza, a viabilitatii
proiectului din punct de vedere financiar si economic, impactul fata de "Clientii"
careia i se adreseaza. Modul de operare si celelalte aspecte aferente fac obiectul
Anexei nr. 12.

6.1.2. Durata Etapei initiale va fi de 120 de zile de la "Data Intrarii în vigoare".

6.2. Etapele si fazele de realizare a "Retelei Netcity"

6.2.1. Etapele de realizare a "Retelei Netcity"

"Reteaua Netcity", cu exceptia Etapei Initiale, va fi realizata în trei (3) etape, dupa cum
urmeaza:

6.2.1.1. Etapa 1presupune:

6.2.1.1.1. Etapa 1 va cuprinde: (i) realizarea retelei magistrale a Netcity
(denumita în continuare "Retea magistrala") si (ii) realizarea unei
zone pilot pentru care s-a desemnat Centrul istoric al Bucurestiului
(denumita în continuare "Retea pilot"); în aceasta zona, "Reteaua
Netcity" va fi dusa pâna la "Clienti".

6.2.1.1.2. Traseul "Retelei magistrale" este cel stabilit prin H.C.G.M.B. nr.
27/2002 si Studiul de fezabilitate, însa acest traseu poate fi
deviat/ajustat/reconfigurat, în functie de circumstantele obiective
rezultate din derularea lucrarilor si situatia reala din teren. Pentru
realizarea "Retelei Netcity", Etapa 1 prevede asigurarea infrastructurii
de telecomunicatii, ca retea de distributie si bransamente, pe cele 1358
de strazi trecute în Anexa II din H.C.G.M.B. 86/2006.

6.2.1.1.3. În cadrul etapei 1 se va asigura infrastructura, suport de
telecomunicatii si pentru institutiile de importanta locala si nationala
din zona de competenta legala a "Concedentului" (primarii de sector,
ADP-uri, administratii financiare, sectii de politie, regii autonome,
scoli, spitale, gradinite, etc.), în ceea ce priveste Primaria
Municipiului Bucuresti, Primariile de Sector, ADP-urile si institutiile
aflate în subordine a Consiliului General, minim 100 locatii vor fi
dotate de "Concesionar" si cu echipamentele active necesare
racordarii retelelor locale la "Reteaua Netcity", în conformitate cu
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prevederile Anexei nr. 13.

6.2.1.2. Etapa a II - a presupune:

6.2.1.2.1. Realizarea Retelei de distributie si a bransamentelor, pe întreg
teritoriul municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile
studiului de fezabilitate prevazut la pct. 6.2.1.3.

6.2.1.2.2. Perioada aferenta executarii acestei etape este de 18 luni si va
începe ulterior finalizarii Etapei 1, în conformitate cu Anexa nr. 14
Graficul de executie a lucrarilor.

6.2.1.3. Etapa a III - a presupune:

6.2.1.3.1. Realizarea "Retelei Netcity" pe întreaga zona metropolitana din
zona de competenta locala a "Concedentului".

6.2.1.3.2. Durata estimata de realizare a etapei a -Ill -a, în "Documentatia de
Atribuire", este de 4 ani;

6.2.1.3.3. Realizarea si atribuirea Etapei a-III-a se vor stabili în conformitate
cu prevederile legale.

6.2.2. Prin prezentul "Contract" s-a prevazut executarea Etapelor 1 si II; executarea si
initierea Etapei II va începe imediat dupa terminarea Etapei 1, iar daca se constata,
pâna la acel moment, faptul ca sunt necesare modificari de proiect, acestea se vor
realiza cu precadere prin implicarea comuna a ambelor "Parti" pe baza studiului de
fezabilitate întocmit si predat "Concesionaru1ui" în termen de maxim un an de la
semnarea acestui "Contract". În cazul în care Studiul de fezabilitate nu este predat
în termenul precizat mai sus, "Concesionarul" este în drept sa considere acordat
dreptul de a demara Etapa II sau sa mai acorde un termen de gratie
"Concedentului", transmis acestuia printr-o notificare scrisa.

6.2.3. ,,Reteaua Netcity" va fi realizata pe tronsoane si bucle locale, care vor fi
functionale imediat dupa finalizarea acestora (Anexa nr. 13).

6.3. Termenele de realizare a etapelor contractuale

6.3.1. Termenul de realizare a Etapei I-a (Reteaua magistrala) este de 18 luni,
conform "Graficului de executie a lucrarii" - Anexa nr. 14) si va începe imediat
dupa finalizarea lucrarilor Etapei Initiale, conform Anexei nr. 12.

6.3.2. Termenul de realizare a Etapei a II-a, (executarea Retelei de distributie si a
bransamentelor pe întreg teritoriul Municipiului Bucuresti) este de 18 luni, în
functie de recomandarile Studiului de fezabilitate; initierea realizarii acestei etape
se va derula imediat dupa finalizarea Etapei 1-aîn functie si de conditiile din
contractele de finantare, exceptie de la aceasta situatie constituind-o tronsoanele
din Etapa a II-a care pot fi realizate devansat pe parcursul Etapei 1, în functie de
cerintele "Clientilor", de situatia reala din teren, de ratiuni tehnico-economice.
Termenul estimat de finalizare al acestei etape este initial stabilit de "Parti" ca
fiind de 18 luni, urmând a fi modificat corespunzator, în functie de recomandarile
din studiul de fezabilitate si situatia reala din teren de la acel moment, conform
prevederilor legale.

6.3.3. Termenele aferente realizarii lucrarilor Etapei 1 si Etapei a Il-a se pot actualiza
în functie de termenele prevazute în planurile lucrarilor de infrastructura ale
Municipiului, cu acordul reprezentantilor ambelor "Parti".
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6.3.4. "Concesionarul" are un drept de preferinta, în limitele prevederilor legale, cu
privire la orice extindere viitoare teritoriala sau functionala a "Retelei Netcity", ale
carei lucrari i-au fost concesionate, prin care se înteleg lucrarile destinate
executarii Etapei a III-a, asa cum este definita ea în "Documentatia de Atribuire"
Anexa nr. 3 si lucrarile/serviciile de extindere a "Retelei Netcity" pe teritoriul
Municipiului Bucuresti, urmare a modificarilor viitoare ale limitelor teritoriale ale
municipiului Bucuresti. În aceste situatii, "Concedentul" nu este în drept a
încredinta servicii/lucrari, similare celor care fac obiectul prezentului "Contract"
altor persoane, decât în cazul lipsei unui raspuns scris din partea
"Concesionarului" în termen de 30 de zile, respectând legislatia privind concurenta
si achizitiile publice în vigoare.

6.4. Fazele de realizare ale "Retelei Netcity"

6.4.1. Executarea fiecarei Etape de lucrari presupune parcurgerea unor Faze
intermediare de lucrari, identificate pentru fiecare "Tronson" în parte din cadrul
Etapei:

a) Faza 1 - Proiectare

b) Faza 2 - Avizarea Proiectului conform legii

c) Faza 3 - Executarea efectiva a lucrarilor pentru fiecare "tronson" si "bucla" al
fiecarei etape în baza Proiectului.

d) Faza 4 - Receptia "Tronsonului"

6.4.2. Derularea Etapei 1 va începe dupa finalizarea Etapei initiale si îndeplinirea
cumulativa a conditiilor rezolutorii stabilite prin clauzele 5.2.2.1, 5.2.5.2,5.2.5.4 si
constituirea garantiei de buna executie care se va efectua esalonat, raportat la
valoarea fiecarui tronson al fiecarei etape, asa cum se detaliaza în Anexa nr. 10.
Valoarea fiecarei transe se stabileste la valoarea investitiei necesare fiecarei bucle
sau fiecarui tronson de realizat din "Reteaua Netcity" asa cum sunt acestea
identificate în planurile tehnice de detaliu de executie;

6.4.3. Întârzierile în acordarea avizelor cât si situatiile neprevazute sau de natura de a
stânjeni lucrarile conduc, de drept, imediat si fara alta formalitate, la decalarea
termenelor de executie în cauza cu perioada de timp scursa pâna la îndeplinirea
fazei (Graficul de executie de lucrari - Anexa nr. 14).

6.4.4. "Concedentul" poate solicita "Concesionarului" modificari de la Graficul de
executie de lucrari al "Retelei Netcity", în ceea ce priveste ordinea tehnologica de
executare a tronsoanelelor/ buclelor din Retea, în vederea corelarii cu planul
"Concedentului" de reabilitare/modernizare a strazilor Municipiului Bucuresti,
solicitari care se vor trimite în fonna scrisa Concesionarului; în aceste situatii
"Concesionarul" este exonerat de orice responsabilitate privind nerespectarea
derularii ordinii de realizare a tronsoanelelorlbuclelor din Retea si întârzierile
generate de punerea în aplicare a acestora. Pentru evitarea oricarui dubiu, "Partile"
convin ca, în ceea ce priveste "Concesionarul", acesta nu este obligat sa dea curs
solicitarilor "Concedentului", daca prin aceasta se produc perturbari în activitatea
de executie, operationala, economica si financiara a "Concesionarului", refuz care
nu poate constitui pentru "Concedent" baza nici unei pretentii de neîndeplinire sau
îndeplinire necorespunzatoare sau de alta natura cu privire la "Concesionar".

6.4.5. Eventualele canalizatii care au fost executate anterior prezentei conceslunl,
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odata cu modernizarea strazilor si care vor putea fi utilizate pentru realizarea
"Retelei Netcity", vor fi receptionate si preluate de catre "Concesionar" de la
constructori, functie de rezultatul negocierii dintre "Concesionar" si constructori.
Orice costuri si modalitati de plata vor fi stabilite si achitate prin negocierea cu
constructorii prin raportare la costurile estimate în planul financiar, anexa la
prezentul "Contract". "Concesionarul" îsi rezerva dreptul de a refuza receptia
acelor canalizatii pe care le considera neadecvate utilizarii în "Reteaua Netcity"
precum si a celor pentru care constructorii solicita un pret nerezonabil. Termenul
de canalizatie se refera strict la tuburi HDPE, camere de tragere si camerete.
Receptia si preluarea acestora de la constructori vor fi realizate gradual pe
perioada de 6 luni, cu respectarea prioritatilor din Anexa nr. 12 la "Contract".
Canalizatiile astfel preluate si platite direct de catre "Concesionar" fac parte din
"Bunurile de retur de investitie", iar pretul platit constructorilor va fi considerat
cost de investitie si inclus în "Valoarea recuperabila" (Anexa nr. 10, Anexa nr.13)

6.4.6. Conditiile preliminare obligatorii care trebuie îndeplinite cumulativ, înainte de a
se proceda de catre "Concesionar" la începerea lucrarilor pe "Tronsoane"lbucle de
executie aferente oricarei Etape, asa cum este înscrisa în "Graficul de executie de
lucrari" sunt:

6.4.6.1. pentru faza 1 - Proiectarea:

a) în completare la celelalte conditii precedente înscrise în prezentul "Contract" si
Anexele sale, este necesar sa fie puse de catre "Concedent", la dispozitia
"Concesionarului" toate datele, informatiile, documentele, si avizele, pe care le
detine, asa cum sunt înscrise în Anexa nr.12; de asemenea obligatia se va extinde si
asupra celor emise sau obtinute în viitor.

6.4.6.2. pentru Faza 2 - Avizarea proiectului de catre "Concedent":

a) predarea-primirea documentatiilor aferente Proiectului, de catre "Concesionar",
Concedentului, pe baza de Proces verbal se va efectua in timp util în vederea avizarii;

b) avizarea proiectului de catre "Concedent" nu înlatura responsabilitatea
"Concesionarului" în ceea ce priveste proiectarea si realizarea lucrarilor. Neavizarea
în timp util atrage decalarea termenelor din graficul de executie a lucrarilor.

6.4.6.3. pentru Faza 3 - executarea efectiva a lucrarilor aferente fiecarei
"Tronson" pe baza proiectului:

a) predarea de catre "Concedent", "Concesionarului" a amplasamentului/ frontului de
lucru se va face conform procedurii din Anexa nr. 13. Nepredarea amplasamentului/
frontului de lucru da dreptul "Concesionarului" sa considere amplasamentul predat.

b) "Concedentul" pune la dispozitia "Concesionarului", cu titlu gratuit, pe baza de
Proces verbal de predare primire, pentru fiecare tronson în parte, frontul de lucru
aferent amplasamentului lucrarii, sa fie liber si disponibil în vederea executarii
lucrarilor si în conditiile necesare începerii executarii lucrarii precum si suprafetele
de teren utile depozitarii, organizarii de santier si altor spatii ce se dovedesc a fi
necesare pentru executarea "Retelei Netcity", în limitele posibilitatilor efective ale
"Concedentului" .

c) "Concedentul" pune la dispozitia "Concesionarului", cu titlu gratuit, un spatiu pentru
depozitarea deseurilor si resturilor rezultate în timpul lucrarilor, cat si spatii cu
utilitate temporara destinate operatiunilor de încarcare a deseurilor si resturilor
rezultate din activitatea de lucrari, în imediata apropiere a frontului de lucru, în
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limitele posibilitatilor efective.

6.4.7. "Concedentul" va transmite catre "Concesionar" ordinul de începere al
executarii lucrarilor", în scris, pentru prima Etapa. În situatia în care ordinul de
începere a lucrarilor nu este transmis de "Concedent", "Concesionarului" în
termen de 30 de zile lucratoare de la "Data intrarii în vigoare a Contractului",
"Concesionarul" va fi îndreptatit sa considere ca ordinul a fost acordat.

6.4.8. Pentru Etapa a II-a, "Concedentul" va transmite catre "Concesionar" ordinul de
începere al executarii lucrarilor", în scris. În situatia în care ordinul de începere a
lucrarilor nu este transmis de "Concedent", "Concesionarului" în termen de 20 zile
lucratoare de la data decisa conform pct. 6.3.2, "Concesionarul" va fi îndreptatit sa
considere ca ordinul a fost acordat, în termen de 30 de zile de la netransmiterea
ordinelor de începere a lucrarilor, care, pe de o parte, implica prelungirea
termenului de realizare a fiecarei Etape, iar pe de alta parte nu poate fi imputata
"Concesionarului" .

6.4.9. Constructiile, componentele si caracteristicile de functionare / modalitatile
tehnice aferente sau privind ceea ce pune la dispozitia "Clientilor", "Reteaua
Netcity", din motive independente, de orice natura inclusiv trecerea timpului care
nu au putut fi prevazute la "Data semnarii Contractului", si, care nu au putut sau
nu mai pot fi realizate/ îndeplinite din orice motiv care nu tin de culpa
"Concesionarului" sunt susceptibile de înlocuiri/modificari/adaptari/orice alta
actiune întreprinsa de "Concesionar" în vederea îndeplinirii scopului pentru care s
a realizat "Reteaua Netcity". Serviciile/lucrarile care vor fi solicitate în plus fata de
cele la care s-a obligat "Concesionarul" prin acest "Contract", vor fi considerate ca
"Servicii! Lucrari suplimentare". Cu privire la aceasta situatie precum si cea
mentionata în fraza anterioara, "Concesionarul" va înainta în cel mai scurt timp un
Grafic de executie de lucrari, modificat si corelat la situatia existenta, va estima
durata prelungirii termenelor de realizare a lucrarilor/serviciilor respective si va
evalua impactul financiar fiind în drept a lua masurile de ajustare a tarifelor sau de
a stabili raporturi juridice cu titlu oneros, dupa caz.

6.4.10. Modificarea termenelor "Graficului de executare a lucrarilor", atât pentru cele la
care s-a obligat în prezentul "Contract" cât si pentru cele aferente
,,Lucrarilor/serviciilor suplimentare", se supun prevederilor "Contractului", în
masura în care "Partile" nu au dispus altfel prin acte aditionale.

6.5. Executia lucrarilor "Retelei Netcity"

6.5.1. În cazul în care, pe parcursul derularii lucrarilor sunt necesare: avize, autorizatii,
aprobari în legatura cu executarea sau operarea si administrarea "Retelei Netcity",
care se pot obtine numai de catre "Concedent" sau numai în numele
"Concedentului", atunci, pe baza documentatiei pusa la dispozitie de catre
"Concesionar" si cu achitarea eventualelor taxelor de catre acesta, "Concedentul"
le va obtine si le va înmâna "Concesionarului" în timp util si cu titlu gratuit, pe
toata durata "Contractului", conform legii.

6.5.2. Avizele, autorizatiile, aprobari le în legatura cu executarea, operarea sau
administrarea "Retelei Netcity" se vor obtine de "Concesionar"."Concedentul" va
sprijini obtinerea acestora într-un timp rezonabil, în limitele competentelor sale
legale.

6.5.3. În cazul lucrarilor executate de "Concesionar" pe strazile aflate în garantie si
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postgarantie, costurile necesare aducerii suprafetei la starea initiala vor fi stabilite
prin negocierea directa dintre "Concesionar" si societatile care au în administrare
aceste strazi. În conditiile în care pretul negociat între "Concesionar" si societatile
respective depaseste costul aferent refacerii suprafetelor afectate de lucrari
prevazut în planul financiar al "Concesionarului", acesta din unna are dreptul sa
actualizeze tarifele practicate pentru "Serviciile minimale" cu consultarea
prealabila a ,.Concedentului". Pentru strazile care nu sunt în perioada de garantie
sau de post garantie, "Concedentul" accepta ca refacerea suprafetelor afectate de
lucrarile efectuate pentru "Reteaua Netcity" va fi realizata de catre "Concesionar"
sau de catre subcontractantii "Concesionarului", pe baza tarifelor agreate în planul
financiar. Pentru buna derulare a executiei lucrarilor anterior mentionate, se vor
putea organiza sedinte saptamânale sau ori de câte ori este nevoie cu toate partile
implicate la sediul "Concedentului".

6.5.4. "Concesionarul", direct sau prin intermediul prepusilor sau reprezentantilor sai,
este singurul îndreptatit sa efectueze orice tip de "Racordari" la "Reteaua Netcity".

6.6. Detalii locatie,

6.6.1. Pe baza documentelor de baza si ale documentelor puse la dispozitia
"Concesionarului", de catre "Concedent" odata cu "Documentatia de atribuire" sau
la "Data semnarii" "Contractului", nu s-a putut tine cont, la calculul termenelor de
realizare a "Retelei Netcity" de urmatoarele caracteristici si situatii privind
"Terenul", si care nu au fost luate în calcul si nu vor putea fi imputate si/sau
constituii obligatii ale "Concesionarului":

6.6.1.1. Arheologie: daca datorita existentei unor prevederi legale ulterior
intervenite, este necesara efectuarea unor cercetari arheologice,
"Concesionarul" are dreptul de a stabili împreuna cu Ministerul Culturii si
Cultelor prin departamentele de specialitate masurile care se impun. Orice
cheltuieli suplimentare rezultate în urma acestor întârzierilor cauzate ca
urmare a efectuarii de sapaturi arheologice precum si acele cheltuieli legate
direct si/sau indirect de descoperirile arheologice (examinarea locului,
înregistrarea, conservarea, dezgroparea etc.) sunt în sarcina
"Concedentului". Termenele direct sau indirect depasite datorita lucrarilor
arheologice vor da dreptul "Concesionarului" sa înceapa executarea
lucrarilor din alte locatii cu modificarea corespunzatoare a "Graficului de
executare a lucrarilor". Depasirea termenului de executare a lucrarilor, în
aceasta situatie nu este imputabil "Concesionarului".

6.6.1.2. PlanurilProiecte incorecte: identificarea de catre "Concesionar" pe
traseul impus, conform "Proiectului" "Retelei Netcity" de Retele tehnico
edilitare despre care nu avea stiinta si în planuri/proiecte nu apar si al caror
traseu necesita a fi deviat sau traseul Retelei Netcity" trebuie deviat.

6.6.1.3. Caracteristici geodezice "Terenului": daca din acestea rezulta ca
afecteaza calitatea si parametrii tehnici ai "Retelei "Netcity" si care nu au
putut fi prevazute clar si complet.

6.6.1.4. Relicve de razboi sau explozibil (în special în cazul în care este
necesara detonare a si îndepartarea lor dar si toate masurile de siguranta si
protectie pe care "Legea" le prevede în acest sens).

6.6.1.5. Descoperiri geologice (în special pentru masuri de constatare,.
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eliberare si ridicare a descoperirilor), riscul de contaminare si cel de
îndepartare a deseurilor.

6.6.1.6. Constructii neprevazute

6.7. Asigurari

6.7.1. "Concesionarul" va contracta si va mentine în vigoare, pe cheltuiala sa, pe toata
durata realizarii "Retelei Netcity", urmatoarele tipuri de asigurari:

6.7.2. O asigurare de raspundere civila fata de terti, inclusiv o asigurare suplimentara
pentru raspunderea fata de "Concedent", pentru prejudicii de orice natura, cauzate
în conexiune cu realizarea "Retelei Netcity". Politele de asigurari pentru
raspunderea civila pe care "Concesionarul" trebuie sa le încheie este necesar sa
acopere riscuri fata de terti care pot aparea în legatura cu sau decurgând din
activitatile desfasurate de "Concesionar" pe perioada executarii lucrarilor de
constructie.

6.7.3. O asigurare de bunuri, pentru toate riscurile de constructii ce acopera
evenimentele care pot avea loc pe santier, si care afecteaza bunurile existente pe
santier (masini si utilaje, materiale, constructie preexistenta, obiectivul în
constructie) care sa acopere toate costurile de înlocuire a bunurilor (materiale,
echipamente, utilaje, obiectivul în constructie) deteriorate si pierderile sau
pagubele provocate bunurilor pe care "Concesionarul" le are în proprietate,
posesie sau închiriate, pe care le administreaza sau le detine în depozit. Polita de
asigurare va acoperi orice risc care se poate ivi în legatura cu sau decurgând din
activitatile desfasurate de "Concesionar" în derularea lucrarilor aferente "Retelei
Netcity".

6.7.4. Asigurarea "Retelei Netcity" - pe fiecare bucla/tronson realizata si data în
folosinta care sa acopere evenimentele ce ar putea aparea ulterior finalizarii
proiectului si exploatarii "Retelei Netcity" prin închirierea de fibra optica sau
canalizatie catre operatori.

6.7.5. Asigurarea pentru toate riscurile de pierderi financiare (asigurare pentru
întreruperea afacerii "Concesionarului") care acopera o perioada de cel putin 12
(doisprezece) luni, într-o forma disponibila pe piata româneasca de asigurari, în
conditii care sa nu provoace un dezechilibru în planul de afaceri înaintat de
"Concesionar";

6.9.

6.8. Garantia de buna executie, ,

6.8.1. "Concesionaru1" va constitui o garantie de buna executie, esalonat, în functie de
"Tronson", asa cum sunt ele definit în Anexa nr. 13, în cuantum total de
10.000.000 Euro, pe toata durata de executie a lucrarilor pentru "Reteaua Netcity",
conform prevederilor din Anexa nr. Il.

Garantia tehnica,

6.9.1. Garantia tehnica reprezinta ansamblul conditiilor de performanta si calitate
referitoare la lucrari si echipamente. Garantia oferita echipamentelor este cea
prevazuta de producatorul acestora. Garantia tehnica va fi mentinuta pe toata
durata concesiunii. Garantia tehinca mai sus mentionata va fi transferata
"Concedentului" în caz de încetare a "Contractului".
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6.10. Subcontractanti ,

6.10.1. "Concesionarul" va putea încheia Contracte cu subcontractantul/
subcontractantii declarati în oferta precum si cu alti subcontractanti în conditii de
competitivitate pe piata, cu informarea "Concedentului" la orice schimbare.

6.10.2. Subcontractantii sunt pe deplin raspunzatori fata de "Concesionar" asupra
modului în care îsi îndeplinesc obligatiile asumate fata de "Concesionar" prin
contractele de subcontractare încheiate si vor prelua si respecta toate obligatiile
aferente avute de "Concesionar" în prezentul "Contract".

6.10.3. "Concesionarul" este în drept de a pretinde daune-interese si orice alte
despagubiri subcontractantilor sai pentru cauze de neîndeplinirelîndeplinire
defectuoasa a contractului încheiat cu fiecare dintre acestia.

6.10.4. "Concedentul" se poate îndrepta la alegerea sa, în vederea recuperarii
daunelor/prejudiciilor, atât împotriva "Concesionarului" cât si a subcontractantilor
acestuia. "Concesionaru1" se va asigura prin contractele încheiate cu
subcontractantii ca acestia cunosc prezenta clauza si ca raspund în mod solidar cu
"Concesionarul" .

6.11. Cadrul concurential,

6.11.1. "Concedentul" va lua toate masurile necesare pentru a asigura un cadru
concurential onest si corect, în deplina concordanta cu reglementarile legale în
vigoare privind concurenta, în ceea ce priveste realizarea unor alte retele/parti de
retele similare "Retelei Netcity", implicit aplicarea corespunzatoare a taxelor
asupra domeniului public pentru ,Persoanele" care folosesc domeniul public ca
suport pentru retelele de infrastructura de comunicatii.

6.11.2. În situatia în care astfel de practici neconcurentiale sunt probate conform legii
de catre "Concesionar", "Concedentul" va cel fi responsabil si se vor aplica
prevederile pct. 5.7.5.

6.11.3. În situatia în care, oricând pe parcursul duratei de valabilitate a "Contractului", o
"Autoritate competenta" a statului, precum dar nelimitându-se la Consiliul
Concurentei, Autoritatea Nationala pentru Reglementare în Comunicatii si
Tehnologia Informatiei, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,
emite o "Lege" prin care: Ci)invalideaza procedura de atribuire a "Contractului",
(ii) invalideaza "Contractul" sau clauze contractuale astfel încât face imposibila
executarea "Contractului" în conditiile echilibrului contractual si daca este cazul a
echilibrului financiar din oferta "Concesionarului", (iii) limiteaza sau interzic
accesul pe piata al "Concesionarului", (iv) impun sarcini "Concesionarului" de
natura a modifica semnificativ echilibrul financiar al investitiei, ramburs arii
creditului si recuperarii acesteia, "Concesionarul" este în drept, dar nu si obligat, a
decide încetarea, "Contractului" conform pct. 5.3.1 lit. d), sau nu. în conditiile
Anexei nr. 10 conditionat de un demers prealabil de solutionare a diferendului cu
"Concedentului" în "Comisia Contractuala". În situatia în care "Concesionarul"
apreciaza ca va continua "Contractul" în aceste conditii, "Concesionarul" are
dreptul de a a revizui planul financiar, planul comercial si tarifele, planul de
marketing si planul de vânzari si de a renegocia clauzele contractuale astfel încât
sa se restabileasca echilibrul contractual, daca este cazul.

6.11.4. În cazul în care "Concesionarul" considera necesar si /sau "Legea" obliga ca
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"Serviciile minimale" sa fie considerate de utilitate publica si prin aceasta devine
incident controlul "Autoritatii Competente" sau a oricarei autoritati care preia
atributiile acestei autoritatii, are dreptul de a obtine, în conditiile legii, licenta de
operator de servicii de utilitati publice si dreptul de a furniza/presta un serviciu de
utilitate publica". Daca actiune a sa de obtinere a acestei licente nu este sustinuta de
"Concedent" , cu mijloacele permise de lege, sau este obstructionata in mod
nelegal de "Concedent", si prin aceasta se creeaza "Concesionarului" o situatie
care produce prejudicii si /sau care îl pune în imposibilitate de a mai continua
îndeplinirea "Contractului", "Concesionarul" este în drept, dar nu si obligat, a
decide încetarea "Contractului" conform pct. 5.3.1lit. d), sau nu. În situatia în care
"Concesionarul" decide ca nu mai poate continua derularea "Contractului",
"Concesionarul" are dreptul de a rezilia "Contractul" în conformitate cu Anexa m.
10. În situatia în care "Concesionarul" apreciaza ca va continua "Contractul" în
aceste conditii, "Concesionarul" are dreptul de revizui planul fmanciar, planul
comercial si tarifele, planul de marketing si planul de vânzari si de a renegocia
clauzele contractuale astfel încât sa se restabileasca echilibrul contractual, daca
este cazul.

6.11.5. "Concesionarul" va asigura prestatii egale la preturi egale si va avea o pozitie
echidistanta în acordarea serviciilor fata de "Clienti".

6.11.6. "Concesionarul" va asigura "Clientilor" conditii nediscriminatorii inclusiv în
privinta tarifelor si acces neîngradit la "Reteaua Netcity" .

6.12. Administrarea "Retelei N etcity" :

6.12.1. "Concesionarul" în calitate de "Administrator de retea edilitara", va emite la
cerere avizul sau asupra proiectelor de infrastructura din zona de competenta
legala a "Concedentului", în mod similar celorlalti "administratori de retele
edilitare" enumerati în Anexa DT. 18.

6.12.2. în sensul celor de mai sus, în termen de 60 (saizeci) de zile de la "Data intrarii în
vigoare a prezentului "Contract", "Concesionarului" i se va acorda de catre
"Concedent" calitatea de "Administrator de retea edilitara" si aceasta calitate se va
pastra pe toata durata de valabilitate a "Contractului".

6.12.3. în sprijinul realizarii activitatii "Concesionarului", "Concedentul" va depune
diligente pentru a pune la dispozitia "Concesionarului" un spatiu pentru
desfasurarea activitatii, în limitele legii si ale spatiilor efectiv disponibile.

6.12.4. "Contractul" încheiat în vederea finantarii, constructiei si operarii "Retelei
Netcity" confera "Concesionarului": dreptul de administrare, de folosinta, de a
constitui garantii asupra "Bunurilor de retur de investitie" în formele solicitate de
"Terti Împrumutatori", inclusiv dreptul de a modifica, înlocui, ajusta componente
ale acesteia respectiv dreptul administrare si de folosinta asupra "Bunurilor de
retur propriu-zise" pâna la data transferarii acestora catre "Concedent", în
conditiile "Contractului" si anexelor la acesta. Drepturile detinute de
"Concesionar" asupra "Retelei Netcity", implica dar nu se limiteaza la: pastrarea si
înlocuirea componentelor iesite din uz, în vederea mentinerii obiectivului la un
nivel tehnologic comparabil cu tehnologii actuale la un anumit moment pe
perioada de valabilitate a "Contractului" si constituirea de garantii asupra
acestora, de a se bucura de fructele civile rezultate.

6.12.5. "Concesionarul" este în drept sa utilizeze tehnologii de comunicatii care sa îi
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asigure, pe toata durata "Contractului", cel putin nivelul de profitabilitate estimat
la semnarea "Contractului" în conditiile legii.

6.12.6. "Concesionarul" este în drept, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, si a
principiilor concurentiale de a stabili si percepe tarife atât pentru serviciile
minimale cât si pentru celelalte servicii cu consultarea prealabila a
"Concedentului". În acest mod "Concesionarul" va putea sa-si recupereze
investitia, sa ramburseze creditele si sa îsi asigure un profit rezonabil.

6.12.7. "Concesionarul" va asigura, în conditii comerciale, prin "Reteaua Netcity",
suport pentru implementarea programelor "Concedentului" care utilizeaza
transmisiuni de date, imagini, si voce. "Reteaua Netcity" va reprezenta suport
pentru transmiterea de date pentru:

a) Legatura între "Concedent" si institutiile publice;

b) Implementarea programelor "Concedentului" care utilizeaza transmisii de date;

c) Proiectul "Dezvoltarea accesului de banda larga în reteaua metropolitana Bucuresti";

d) Emiterea "acordului unic" de catre Municipalitate;

e) Implementarea "Sistemului de reactie rapida, alarmare si supraveghere municipala în
caz de dezastre";

f) Sistemul de management al traficului Bucuresti;

g) Sistemul de monitorizare a traficului cu tehnologie CCTV al Politiei Capitalei;

h) Alte proiecte viitoare

6.12.8. "Concesionarul" va avea obligatia de a pune la dispozitia "Concedentului"
"Reteaua Netcity" în conditiile stabilite în studiul de fezabilitate si documentatia
de atribuire.

6.13. Proprietate intelectuala

6.13.1. Marca Netcity

6.13.1.1. "Concedentul" ca unic proprietar al marcii "Netcity" (Anexa nr. 23),
acorda "Concesionarului", în mod exclusiv pe teritoriul României, pe
perioada "Contractului" o licenta netransmisibila de utilizare a marcii
"Netcity", pentru clasele si produsele pe care le detine, conform
Contractului de licenta, Anexa nr. 23.

6.13.2. Know-how

6.13.2.1. În masura în care "Partile" îsi pun la dispozitie una alteia know-how,
partea beneficiara va utiliza informatiile respective în mod confidential, nu
le va dezvalui tertilor si nu le va utiliza pentru alte proiecte decât cel care
face obiectul prezentului "Contract". Acest lucru nu este valabil în cazul
know-how-ului de interes public.

6.14. Amplasamentul

6.14.1. "Reteaua Netcity" va fi construita pe amplasamentul/"Terenul" mentionat în
anexe, fiind considerata un sistem de infrastructura independent si de interes
public.

Pagina 37 din 55



6.14.2. Prin semnarea prezentului "Contract", "Concedentul" declara si asigura
"Concesionarul" ca "Reteaua Netcity" va fi realizata numai pe domeniul public si
nici o alta terta persoana nu detine vreun drept, indiferent de natura acestuia, care
ar putea împiedica "Concesionarul" sa realizeze "Reteaua "Netcity". "Terenurile"
astfel identificate se pun la dispozitia "Concesionarului" în mod neexclusiv si
gratuit, sa fie liber si disponibil în vederea executarii lucrarilor, pe baza de Proces
verbal de predare primire în vederea realizarii lucrarilor (Anexa nr. 8, Anexa nr.
13).

6.14.3. "Concedentu1" pune la dispozitia "Concesionarului" planul actual detinut al
infrastructurii tehnico-edilitare "Netcity", inclusiv toate detaliile scrise si desenate
ale acestora necesare efectuarii "Lucrarilor" (Anexa nr. 20).

6.15. Drept de construire

6.15.1. "Partile" convin ca "Reteaua Netcity" sa fie integral construita / realizata de
catre "Concesionar" pe domeniu public din aria de competenta legala a
"Concedentului". Conform pct. 5.1. "Concedentul" acorda "Concesionarului" un
drept de construire a "Retelei Netcity" pe "Teren", conform Autorizatiei de
construire nr. 258/09.05.2006 (Anexa nr. 21). "Concedentul" are obligatia de a
prelungi Autorizatia de Construire nr. 258/ 09.05.2006 si/sau de a emite o noua
autorizatie de construire si de a o/le transfera în mod gratuit pe numele
"Concesionarului", plata eventualelor taxe fiind în sarcina "Concesionarului".

6.15.2. "Concesionarul" este îndreptatit sa construiasca, pe "Terenul", domeniul public,
astfel încât "Concedentului"sa-i revina integral proprietatea asupra "Retelei
Netcity" la data ajungerii la termen a "Contractului" (împlinirea a 49 de ani) sau la
încetarea "Contractului" intervenita în alte situatii, conform Anexei nr. 10.

6.16. Protectia mediului, a sanatatii si împotriva poluarii fonice

6.16.1. "Concesionarul" va respecta, în timpul efectuarii lucrarilor la "Reteaua Netcity",
prevederile legale, aplicabile, în vigoare. "Concesionaru1" va avea grija, îndeosebi,
sa respecte normele juridice în vigoare cu privire la protectia mediului, a traficului
terestru si sa limiteze emisiile acustice prea ridicate.

6.17. Îndepartarea molozului

6.17.1. "Concesionarul" va organiza, pe costuri proprii, îndepartarea a molozului si a
gunoiului precum si a materialelor contaminate rezultate din executarea lucrarilor
la "Reteaua Netcity" si care pun în pericol mediul înconjurator. "Concesionarul"
trebuie sa respecte actele normative în vigoare referitoare la aceste aspecte.

6.17.2. Materialele contaminate precum si cele care pun în pericol mediul înconjurator
care existau pe "Terenurile" puse la dispozitie de "Concedent", înainte de
începerea executarii lucrarilor, vor fi îndepartate de catre "Concesionar" pe
costurile si riscurile "Concedentului" cu avizul "Concedentului". În plus,
"Concedentul" se obliga, ca în acest sens "Concesionarul" sa actioneze astfel
încât sa nu i se impute si/sau sa nu se instituie în sarcina "Concesionarului" orice
pretentie sau sanctiuni sau obligatii de catre alte autoritati si/sau terte persoane, în
cauza "Concesionarul" nefiind cel care a produs actiunile/inactiunile imputate.
Daca, din cauza îndepartarii materialelor contaminate sau ale celor cary pun în
pericol mediul înconjurator se vor înregistra întârzieri în executarea lucrarilor,
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6.18.

"Concesionarul" este în drept, fara alta formalitate, decât notificarea
"Concedentului" sa initieze lucrari în alte puncte de lucru aferente realizarii
"Retelei Netcity" prin aceasta modificând Graficul de executie a lucrarilor; aceasta
actiune a "Concesionarului" îl exonereaza de orice raspundere cu privire la
neîndeplinirea obligatiilor decurgând din "Contract" în legatura cu aceste actiuni.

Protectia muncii,

6.18.1. "Concesionarul" va avea grija ca pe timpul derularii lucrarilor de constructie la
"Reteaua Netcity" sa se respecte prevederile legale cu privire la protectia
muncitorilor conform prevederilor "Documentatiei de atribuire" si a legislatiei în
VIgoare.

6.19. Bransarea la utilitati

6.19.1. În cazul în care va fi necesar, "Concesionarul" va racorda "Reteaua Netcity" la
utilitatile necesare desfasurarii activitatii la punctele de racordare. "Concedentul"
va acorda sprijinul sau privind realizarea punctelor de racordarelbransare
corespunzatoare, "Concesionarul" are obligatia de a obtine toate avizele,
aprobarile si autorizatiile de construire necesare, inclusiv plata eventualelor taxe,
cât si suportarea costurilor utilitatilor.

6.20. Controlul "Concedentului"

6.20.1. "Concedentul" este îndreptatit sa supravegheze, sa verifice si sa controleze
executarea "Contractului" de catre "Concesionar". În acest scop, "Concedentul",
poate utiliza proprii angajati sau departamente interne existente (de ex:Unitatea de
Implementare a Proiectului) sau care vor fi create ulterior în acest scop si poate
contracta consultanti si/sau experti externi, care vor fi selectati cu respectarea
principiilor referitoare la conflictul de interese.

6.20.2. Prin reprezentantii sai "Concedentul" dispune: (i) de posibilitatea de urmarire a
modului de derulare a Contractului si de control asupra nivelului de performanta si
de calitate a lucrarilor, si a echipamentelor (ii) asupra termenelor de realizare a
lucrarilor, (iii) modului în care "Concesionarul" trebuie sa raspunda eventualelor
situatii de urgenta (iv) precum si asupra indicatorilor relevati si masurabili, pe baza
carora se va realiza verificarea modului de îndeplinire a obligatiilor contractuale,
asa cum toate acestea au fost sau vor fi stabilite prin prezentul "Contract".

6.20.3. "Concedentul" trebuie sa îsi exercite drepturile de control rara a tulbura:
activitatea curenta a "Concesionarului" precum si lucrarile de executare si
functionare a "Retelei Netcity", rara a perturba activitatea "Concesionarului" prin
alte organe de control decât cele prevazute în "Contract". Controlul exercitat de
"Concedent" trebuie sa se exercite de asa maniera încât sa nu-i cauzeze
"Concesionarului" perturbari de activitate, daune de orice natura. În acest context,
"Concesionarul" trebuie sa sprijine rapid si efectiv actiunea de control si sa
transmita "Concedentului", respectiv colaboratorilor sai mandatati/desemnati în
conditiile prezentului "Contract" toate informatiile necesare. "Concesionarul" se
va asigura ca obligatiile de cooperare si informare vor fi îndeplinite si de catre
subcontractanti si ceilalti colaboratori ai sai. Indiferent de situatie, orice control al
"Concedentului" asupra lucrarilor si/sau activitatii subcontractantilor
"Concesionarului" se va realiza, întotdeauna în prezenta unui reprezentant al

Pagina 39 din 55



acestuia, anuntat în prealabil"Concesionarului".

6.20.4. Dreptul de control al "Concedentului" asa cum a fost mentionat la pct 6.20.1,
6.20.2, 6.20.3, va fi exercitat prin "Comisia de Control". În termen de 30 de zile de
la Data intrarii în vigoare a Contractului" se va înfiinta "Comisia de Control" prin
grija "Concesionarului". Atributiile si modul de functionare ale "Comisiei de
Control" vor fi reglementate într-un "Regulament de Functionare" care va fi emis
de catre "Concesionar" în termen de 30 de zile de la "Data intrarii în vigoare a
Contractului". "Comisia de Control" va fi formata din 3 membrii, dintre care unul
(1 membru) v fi nominalizat de catre "Concedent", prin grija acestuia.

6.21. Rapoarte anuale

6.21.1. "Concesionarul" va depune anual, începând cu sfârsitul primului an contractual
rapoarte scrise catre "Concedent", în termen de trei luni de la sÎarsitul anului
contractual respectiv;

6.21.2. Scopul rapoartelor anuale este acela de a face posibila o evaluare a tuturor
aspectelor activitatii "Concesionarului" în baza "Contractului". Rapoartele anuale
vor contine:

a) informatii cu privire la lucrarile executate de catre "Concesionar" si furnizarea de
servicii de catre "Concesionar";

b) informatii relevante privind actiunile si lucrarile ce trebuie efectuate în cursul
urmatorului an contractual;

c) informatii cu privire la nivelul serviciilor realizate în timpul anului contractual
respectiv si despre neîndeplinirea sau greselile facute în realizarea nivelului de
servicii si lucrari;

d) informatii relevante cu privire la investitiile facute în anul contractual respectiv si
informatii privind investitiile planificate pentru urmatorii trei ani contractuali;

e) informatii relevante cu privire la investitiile si cheltuielile facute în anul contractual
precedent;, ulterior finalizarii Raportului Auditorului, prevazut la capitolul Definitii
pct. 49, care certifica"Valoarea recuperabila" aferenta anului anterior,
"Concesionarul" va transmite totodata "Concedentului" Raportul Auditorului si
Bilantul anual;

f) informatiile care în opinia "Concesionarului" sunt necesare pentru întelegere corecte a
raportului si a nivelelor de investitii si servicii atinse, în comparatie cu obiectivele
propuse;

g) o declaratie privind orice situatiile de urgenta care s-au ivit în timpul perioadei anuale
respective, precum si detalii asupra felului în care o astfel de situatie de urgenta a fost
rezolvata;

h) informatii despre "Bunurile de retur de investitie" dobândite, înstrainate sau înlocuite
de "Concesionar" pe parcursul anului contractual anterior si cauza;

i) orice alte informatii pe care "Concesionarul" le considera necesare a fi incluse în
raport .

6.22. Panou de informare

6.22.1. "Concesionarul" va amplasa panouri de informare, în confonnitate cu
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6.23.

prevederile legale, cu privire la lucrarile de constructie pe care le realizeaza, în
locuri vizibile si sa le mentina pe perioada executarii lucrarilor.

Receptia

6.23.1. "Partile", de comun acord, stabilesc ca receptia lucrarilor executate în baza
"Contractului" se va face conform Anexei nr.12 dupa cum urmeaza:

a) receptia pentru lucrari ascunse: receptia pe faze determinante pentru lucrarile care
devin ulterior inaccesibile;

b) receptia la finalizarea lucrarilor pentru fiecare tronson în parte, situatie în care se
va încheia un "Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor" semnat de ambele
"Parti";

c) receptia la finalizarea unei bucle functionale;

d) receptia finala a fiecarei Etape în parte; în contextul în care, la momentul semnarii
"Contractului" nu sunt definite cu exactitate datele tehnice, termene, etc. aferente
Etapei a II-a de realizare a "Retelei Netcity", garantia lucrarilor se va calcula pe
fiecare Etapa în parte , de aici si toate celelalte implicatii, de orice natura rezultând
din si în legatura cu lucrarile, termen, etc. se vor calcula si raporta la fiecare Etapa în
parte, asa cum acestea au fost înscrise în "Graficul de executare a lucrarilor".

6.23.2. La receptii, la controalele tehnice prealabile si la eventualele inspectii ale starii
lucrarilor, "Concedentul" va fi reprezentat de persoana mandatata. Pentru
pregatirea predarii/preluarii au loc controale tehnice comune, la care "Partile"
acestui "Contract" pot lua parte si experti agreati. "Concesionarul" va înainta,
"Concedentului", pentru aceasta, toate documentele necesare verificarilor
prevazute. "Concedentul" este îndreptatit sa verifice aceste documente. Lucrarile
imposibil de vazut sau inaccesibile pâna la termenul de predare/preluare vor fi
verificate în comun ("inspectie a starii lucrarilor") dupa finalizarea lor, indicata în
scris de catre "Concesionar". Ulterior va fi întocmit un proces-verbal în forma
scrisa, în doua exemplare originale câte unul pentru fiecare "Parte".

6.23.3. Deficientele constatate de "Concedent" în cadrul controalelor tehnice sau al,
inspectiilor asupra starii lucrarilor vor fi consemnate într-un Proces-verbal semnat
de "Concedent" si de "Concesionar" si vor fi înlaturate într-un termen rezonabil
înscris de "Parti" în acest Proces verbal. Procesele-verbale privind controale
tehnice sau inspectiile asupra starii lucrarilor la "Reteaua N etcity" fac parte
integranta din procesul-verbal de receptie.

6.23.4. Receptiile realizate în baza acestui "Contract" se v~r finaliza prin semnarea
procesului-verbal de receptie, de catre ambele "Parti". In acest Proces-verbal de
receptie vor fi incluse printre altele si deficientele observate de "Concedent", alte
constatari sau alte comentarii. Procesul-verbal final, daca este cazul, întocmit
ulterior rezolvarii de "Concesionar" al eventualelor deficiente constatate, va trebui
sa cuprinda si declaratia prin care "Concedentul" accepta lucrarea ca fiind
corespunzatoare din punct de vedere al prevederilor "Contractuale", Proiectului
tehnic, Detaliului de executie si necesitatilor intereselor publice loeale asa cum au
fost înscrise în "Documentatia de atribuire". Acceptarea lucrarilor de catre
"Concedent" nu înlatura responsabilitatea "Concesionarului" fata de terti în ceea
ce priveste lucrarile executate.

6.23.5. Dupa semnarea procesului verbal de receptie fara obiectiuni a lucrarii,
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"Concedentul" nu va putea deduce niciun fel de consecinte legale derivând din
pretinse abateri care nu au fost consemnate în procesul-verbal de receptie, mai
putin cele decurgând din vicii ascunse sau garantii.

6.23.6. Deficiente neesentiale si de care nu depinde functionarea "Retelei Netcity", care
pot fi înlaturate, nu pot fi invocate, în masura în care lucrarile si constructiile
aferente, respectiv prestatiile în discutie sunt pretabile folosintei convenite. Aceste
deficiente se vor consemna în procesul-verbal si vor fi înlaturate de catre
"Concesionar" intr-un termen rezonabil, înscris de "Parti" în Procesul verbal.

6.23.7. Daca în termen de 4 (patru) saptamâni de la înstiintarea asupra posibilitatii de
receptie finala, "Partile" nu se înteleg asupra stabilirii datei receptiei, sau daca
"Concedentul" nu participa la receptia finala, receptia se considera realizata
(autoreceptie) si atunci "Reteaua Netcity" are permisiune a "Concedentului" de a fi
utilizata, iar "Concedentul" nu poate veni ulterior cu nici un fel de pretentii si nu
va putea opune "Concesionarului" nicio sanctiune sau nerecunoasterea ca valabila
a respectivei receptii.

6.23.8. În vederea efectuarii receptiilor prevazute în prezentul capitol, "Partile" convin
sa fie reprezentate, în "Comisia de receptie" legal constituita, conform prevederilor
"Contractului" (Anexa nr. 13).

6.23.9. Procedura de receptie si evaluare a calitatii lucrarilor este detaliata în Anexa m.
13.

6.24. Serviciile oferite "Clientilor" de catre "Concesionar"

6.24.1. Servicii minimale oferite de "Societatea de Administrare" sunt:

6.24.1.1. TubeCITY - defmit ca serviciu de închiriere de conducta de canalizatie

(tubeta) suport pentru retele de telecomunicatii. În conducte vor putea' fi
instalate cabluri de fibra optica sau alta solutie suport de telecomunicatii în
functie de evolutia tehnologica, la latitudinea "Concesionarului", cu
respectarea conditiilor tehnice precizate în Anexa nr. 13.

6.24.1.2. FiberCITY - definit ca închiriere de perechi de fibra optica (fibra
neagra), pusa la dispozitia "Clientilor" pe traseele solicitate de acestia cu
respectarea conditiilor tehnice precizate în Anexa nr. 13.

6.24.1.3. Suport pentru retea metropolitana de telecomunicatii a
"Concedentului", care sa asigure serviciile de telecomunicatii la o viteza de
transfer de minim 1Gbps la beneficiar pentru minim 100 de locatii stabilite
de Municipalitate, care se vor realiza, esalonat, pe parcursul executarii
Retelei "Netcity" în functie de proiectul tehnic.

6.24.2. Detalierea tehnica a Serviciilor, inclusiv conditiile standard în care se presteaza
"Serviciile" cât si "Tarifele pentru serviciile minimale" aferente "Serviciilor
minimale" sunt prevazute în Anexa nr. 15.

6.24.3. "Concesionarul" este în drept de a actualiza tarifele practicate în functie de
cursul valutar, EURIBOR, si indicele de inflatie, indicele preturilor de
consumpublicat de Institutul National de Statistica sau de succesorul acestuiasilsau
un alt indice compozit agreat în prealabil de "Parti" cât si coroborat cu prevederile
clauzei 6.11 6.11.2. Stabilirea tarifelor privind "Serviciile minimale" practicate se
va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile si ulterior
consuItarii"Concedentului"si a notificarii "Autoritatii Competente" în domeniu.
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Orice actualizare a tarifelor va fi întemeiata pe un document justificativ înaintat
"Concedentului" în prealabil cu 30 de zile. Modalitatea de actualizare a nivelului
"Tarifelor pentru serviciile minimale" este prezentata în Anexa m. 15.
"Concesionarul" este în drept sa-si raporteze tarifele aplicate "Clientilor", la
cerintele acestora în ceea ce priveste, însa fara a se limita la: durata închirierii,
capacitatea de retea închiriata, termen si modalitati de plata (Anexa m. 15) în
conditiile legii.

6.24.4. "Concesionarul" poate oferi "Clientilor" si "Alte Servicii" decât "Serviciile
minimale".

6.24.5. Concesionarul" va asigura prestatii egale la preturi egale si va avea o pozitie
echidistanta în acordarea serviciilor fata de "Clienti". "Concesionarul" va asigura
"Clientilor" conditii nediscriminatorii inclusiv în privinta tarifelor si acces
neîngradit la "Reteaua Netcity".

6.25. Riscuri

6.25.1. Riscurile care decurg din prezentul "Contract" se distribuie pe întreaga durata
de valabilitate a "Contractului", dupa cum urmeaza:

6.25.2. "Concesionarul" îsi asuma riscurile in conformitate cu "Documentatia de
Atribuire" .

6.25.3. "Concedentul" îsi asuma numai riscul "Schimbarii Legislatiei de catre
Concedent" asa cum acestea au fost înscrise în "Documentatia de Atribuire ".

6.25.4. În contextul c1auzei 6.25.3, "Concedentul" accepta sa renegocieze prevederile
prezentului "Contract" în situatia în care apar oricare din schimbarile de legislatie
înscrise în "Contract" si anexele sale, de natura sa influenteze semnificativ
activitatea operationala, tehnica, financiara si de alta natura a
"Concesionaru1uisi/sau sa produca un dezechilibr financiar al activitatii
"Concesionaru1ui", astfel încât sa se refaca echilibrul fmanciar si sa se elimine
efectele negative îmegistrate de "Concesionar", raportat la prevederile c1auzei
6.25.3

6.26. Schimbarea Legislatiei

6.26.1. Daca intervine o schimbare de legislatie conform pct. 37 din "Definitii"
"Concedentul", îsi asurna obligatia de a renegocia prevederile prezentului
"Contract" astfel încât sa se refaca echilibrul financiar si sa se elimine efectele
negative înregistrate de "Concesionar".

6.26.2. În situatia în care nu se ajunge la un consens în cadrul "Comisiei contractuale"
"Concesionarul" este în drept, dar nu si obligat, a decide încetarea "Contractului".
În aceasta situatie se vor respecta conditiile prevazute în Anexa nr. 10.

6.26.3. Daca intervine o schimbare de legislatie de catre "Concedent" conform pct. 38
din "Definitii", Concesionarul are dreptul sa aplice prevederile Anexei nr. 10.

6.27. Publicitate

6.27.1. Încasarile obtinute din publicitate vor apartine "Concesionarului".

6.27.2. "Concesionarul" este îndreptatita sa adopte, cu informarea "Concedentului",
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6.28.

masuri eficiente de PR (Public Relations) si de publicitate cu privire la "Reteaua
Netcity" cu scopul de a realiza o comercializare eficienta si de a-i promova
imaginea, fara însa a prejudicia, în mei un fel, direct sau indirect, imaginea
"Concedentului" .

Finantare si refinantare

6.28.1. Finantarea realizarii "Retelei Netcity va fi realizata, în conditiile legii, de catre
"Concesionar" din fonduri proprii sau atrase, sau orice alte fonduri provenite de la
institutii europene sau de profil. "Concesionarul" va realiza lucrarile la "Reteaua
Netcity" cu respectarea prevederilor prezentului "Contract", luând în considerare
aspectele comerciale si de profit ale "Concesionarului", rambursarea creditelor,
recuperarea investitiei efectuate, etc.

6.28.2. În cazul în care procentul finantarii prin împrumut se modifica, indiferent de
motiv, de la semnarea prezentului "Contract" si pâna la semnarea contractului de
credit cu banca finantatoare, pentru finantarea "Retelei Netcity", fata de procentul
stipulat în graficul de finantare al a "Retelei Netcity" din oferta, se va modifica si
graficul investitiilor corespunzator, fara a se afecta obiectivele stabilite în
"Documentatia de atribuire".

6.28.3. Refinantare

6.28.3.1. "Concesionarul" are dreptul sa refinanteze, în conditiile legii, creditul
acordat ca parte a conceptului de finantare.

6.28.4. "Partile" sunt de acord în mod expres cu faptul ca, în vederea finantarii si
refinantarii "Retelei Netcity, "Bunurile de retur de investitie", pot fi grevate cu
sarcini, în favoarea finantatorilor/refinantatorilor. Daca este cazul, la cererea
"Concesionarului", "Concedentul" nu va refuza emiterea oricarui document,
solicitat de Terti Împrumutatori, "Concesionarului" în vederea acordarii unei
finantari sau refinantari pentru îndeplinirea obligatiilor "Contractului".

6.29. Cazuri de exonerare. Caz fortuit

6.29.1. În executarea acestui "Contract" se înteleg prin "Cazuri de Exonerare",
prevazute în mod limitativ, urmatoarele împrejurari sau situatii, respectiv
combinatiile lor:

a) nepredarea sau predarea incompleta a unor documente/declaratii de catre
"Concedent", detinute efectiv de catre "Concedent" si solicitate de catre
"Concesionar"ce sunt necesare realizarii "Retelei Netcity";

b) Întârzierea predarii "Terenului" domeniu public (punctelor de lucru) pe motive ce tin
de culpa "Concedentului".

c) Împiedicarea si Întârziere a datorata "Schimbarilor de Legislatie"

d) "Actiune Reglementara Nefavorabila"

e) "Schimbarea de legislatie de catre Concedent"

f) Situatii aparute pe parcursul fazei de constructie"/ executare, datorate conditiilor
atmosferice ce nu puteau fi prevazute si/sau prevenite prin masuri tehnice rezonabile.

g) Orice situatie recunoscuta care poate fi calificata potrivit legii drept caz fortuit si Care
este recunoscuta ca atare de "Parti". "Concedentul" nu poate refuza recunoasterea
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unei astfel de situatii în mod nerezonabil.

6.29.2. Consecintele juridice ale împiedicarilor

6.29.2.1. În cazul aparitiei unui "Caz de Exonerare", "Concesionarul" trebuie sa
anunte "Concedentul" în decursul in 3 zile lucratoare de la descoperirea
lui. ("Prima Notificare").

6.29.2.2. Prima Notificare trebuie sa contina minim urmatoarele:

a) Tipul, natura si durata estimata a "Cazurilor de Exonerare";

b) Descrierea posibilelor urmari asupra proiectului ale "Cazurilor de Exonerare";

c) Eventualele masuri de înlaturare a "Cazurilor de Exonerare" apamt, respectiv
prezentarea motivelor pentm care "Concesionarul" nu a putut evita aparitia "Cazurilor
de Exonerare";

d) Enuntarea duratei necesare "Concesionarului" pentru a-si îndeplini obligatiile
contractuale;

e) În cazul aparitiei "Cazurilor de Exonerare" în cadrul fazei de constructie
"Concesionarul" va începe lucrarile în alte puncte de lucru convenite cu
"Concedentul" în asa fel încât termenele de realizare a unei Etape sa nu fie afectate. În
acest sens, "Partile" vor conveni modificarea corespunzatoare a "Graficului de
executie", respectiva termenelor de realizare a lucrarilor.

6.29.2.3. Pe parcursul duratei "Cazurilor de Exonerare", "Concesionarul"
trebuie sa informeze operativ "Concedentul" prin intermediul unei
Notificari asupra starii incidente. "Concedentul" este îndreptatit sa verifice
la fata locului starea prezentata în cadrul Notificarii.

6.29.2.4. "Concesionarul" este obligat sa asigure ca el si subcontractantii sai vor
lua toate masurile adecvate pentru diminuarea consecintelor provocate de
"Cazurilor de Exonerare".

6.29.2.5. În cazul aparitiei "Cazurilor de Exonerare", obligatiile de a efectua
lucrari si, în cadrul fazei de constructie pentru punctele de lucru afectate, si
scadentele lucrarilor pentru punctele de lucru afectate vor fi suspendate
automat, "Concesionarul" fiind exonerat de raspundere. Perioada de
suspendare va fi apreciata de la caz la caz de catre "Concesionar", functie
de aceasta stabilind daca va continua "Contractul" sau nu, caz în care se vor
aplica prevederile Anexei TIr.10.

6.29.2.6. Concesionarul va fi obligat sa mentina regimul de permanenta si
continuitate al exploatarii "Retelei N etcity" indiferent de aparitia unui
"Caz de Exonerare".

6.30. Schimbarea regimului juridic al proprietatii

6.30.1. "Concedentul" va pune la dispozitia "Concesionarului" spatii cu destinatie
tehnica (denumite în continuare "Spatii") în vederea instalarii echipamentelor
active pentru nodurile principale, în cladirile sale sau ale institutiilor din
subordine a "Concedentului", în limitele disponibilitatilor efective si a legii.

6.30.2. Conditiile initiale privitoare la "Spatii" sunt definite în Anexa nr. 13

6.30.3. Regimul juridic al "Terenului" si "Spatiilor"
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6.30.3.1. "Concedentul" se obliga sa depuna toate diligentele în vederea
deschiderii de carte funciara, acolo unde nu exista, pentru "Terenul" si toate
cladirile în care se vor amplasa sau amenaja "Spatii". Cheltuielile aferente
îndeplinirii conditiilor solicitate de Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara si întocmirii planurilor cadastrale, vor fi achitate conform legii.

6.30.3.2. "Concesionarul" are dreptul sa înscrie "Contractul" de concesiune sau,
dupa caz, "Autorizatia de construire" si drepturile aferente în cartea
funciara a municipiului Bucuresti deschisa la Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Bucuresti, inclusiv în cartile funciare ale "Terenului"
sau ale cladirilor în care se amenajeaza "Spatii" cu destinatiei tehnica.
Cheltuielile de înscriere în carte funciara sunt în sarcina "Partii" pe care
legea o obliga.

6.30.4. "Concedentul" va notifica tertilor, în caz de schimbare a regimului juridic al
unui "Spatiu", toate drepturile conferite "Concesionarului" referitoare la "Spatii"
precum si obligatia de a le respecta. Schimbarea regimului juridic al unui "Spatiu"
va avea drept consecinta, în masura în care este posibil, pastrarea folosintei
"Spatiului" respectiv de catre "Concesionar" în limitele legii. În cazul în care nu se
va putea, "Concedentul" va asigura "Concesionarului" un alt "Spatiu" similar, în
limitele disponibilitatilor efective si a legii.
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7. PREVEDERI FINALE

7.1. Confidentialitatea,

7.1.1. Nici o "Parte", inclusiv dar nu limitat la salariatii, prepusii, mandatarii sau
contractantii acestora, nu va dezvalui, pe toata durata "Contractului", sau pe o
perioada de 5 ani dupa încetarea acestuia, indiferent de motiv, nici unei persoane,
sau nu va folosi în nici un alt fel, nici o informatie confidentiala sau secreta de care, ,
ar fi putut lua sau a luat cunostinta pe parcursul duratei "Contractului", în legatura
cu orice alta "Parte" sau oricare dintre societatile sale asociate, inclusiv, rara a
limita caracterul general al celor de mai sus, informatii confidentiale sau secrete
legate de afacerile sale, procedeele tehnice, desenele, proiectele sau finantele
oricareia dintre persoanele amintite sau legate de inventii, know-how sau
îmbunatatiri sau alte chestiuni care privesc: lucrarile, produsele sau serviciile
prestate în cadrul acestui "Contract".

7.1.2. Fiecare "Parte" va lua masurile rezonabile pentru a se asigura ca personalul sau,
angajatii, functionarii, contractantii sau mandatarii sai, etc. respecta prevederile
dauzei 7.1.1 de mai sus.

7.1.3. Prezentul "Contract" se supune prevederilor legii 544-2001 privind liberul acces
la informatiile de interes public.

7.1.4. O "Parte" contractanta nu are dreptul, rara acordul scris al celeilalte ,'parti":

a) de a face cunoscut "Contractul", documentele sau orice prevedere a acestuia,
angajatilor sai sau ai unei terte parti, în afara acelor persoane direct implicate în
îndeplinirea "Contractului";

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces în perioada de
derulare a "Contractului", în alt scop decât acela de a-si îndeplini obligatiile.

O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de
informatii referitoare la contract daca:

a) informatia era cunoscuta partii contractante înainte ca ea sa fi fost primita de
la cealalta parte contractanta;

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte
parti contractante pentru asemenea dezvaluire;

c) partea contractanta a fost obligata în mod legal sa dezvaluie informatia,
respectând prevederile pct. 7.1.8.

7.1.5. "Concesionarul" se obliga sa trateze ca fiind confidentiale toate informatiile
primite de la "Concedent", inclusiv cele privind infrastructura, cu exceptia acelor
informatii care au caracter public. Confidentialitatea trebuie pastrata si dupa
încheierea "Contractului". "Concesionarul" trebuie sa se asigure ca informatiile
sunt în aceiasi masura tratate ca fiind confidentiale de catre toti colaboratorii si
angajatii ei. "Concedentul" se obliga sa trateze ca fiind confidentiale toate
informatiile cu privire la secretele "Concesionarului", dobândite în cadrul relatiei
contractuale, precum si a tuturor celorlalte informatii care au fost desemnate de
"Concesionar" pe de o parte pentru informatiile care-i apartin si pe de alta parte de
"Parti", împreuna, pentru informatii care tin de aspectele tehnice ale "Retelei
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Netcity" de sistemele de protectie, politica de finantare si politica comerciala, si nu
numai. Aceasta obligatie nu este valabila daca aceste informatii sunt publice
conform legilor în vigoare, daca sunt deja cunoscute de catre "Concedent" sau
daca nu sunt secrete. Confidentialitatea trebuie pastrata si dupa încheierea
"Contractului". "Concedentul" trebuie sa se asigure ca informatiile sunt în aceeasi
masura tratate ca fiind confidentiale de catre toti colaboratorii si angajatii ei.

7.1.6. "Concedentul" se obliga sa foloseasca în regim de confidentialitate toate
cunostintele despre secretele comerciale si toate celelalte informatii pe care le-a
dobândit în cadrul relatiilor contractuale si care sunt considerate de "Concesionar"
ca fiind confidentiale. Din categoria informatiilor confidentiale protejate fac parte
si orice informatii despre modalitatile / procedurile în care "Concesionarul"
întelege sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, discutiile / controversele, etc.
în legatura cu: "Contractul", derulare a, implementare, executia, operarea, etc. si
care prin devenind publice sunt de natura sa prejudicieze în orice mod (imagine
publica, financiar, operational, etc.) "Partile" /Proiectul. Aceasta obligatie nu este
valabila în cazul în care informatiile sunt cunoscute public, daca erau deja la
dispozitia "Concedentului" si nu sunt subscrise confidentialitatii. Obligatia de
confidentialitate subzista si dupa încetarea "Contractului". Orice încalcare a
acestor prevederi permit "Partii" prejudiciate sa solicite "Partii" în culpa daune
interese.

7.1.7. Prevederile de Confidentialitate continute în Clauza 7.1.1 nu se vor aplica:

a) informatiilor care sunt sau vor deveni disponibile public rara încalcarea prezentului
"Contract";

b) informatiilor pe care orice "Parte" le primeste de la orice terta parte rara a fi supuse
obligatiei de confidentialitate fata de o astfel de terta parte, si cu conditia ca, prin
aceasta, o astfel de terta parte nu încalca o obligatie de a pastra confidentiala o astfel
de informatie;

c) informatiilor care sunt aprobate pentru a fi dezvaluite prin acordul scris al "Partilor",
dupa caz; si

d) informatiilor care trebuie sa fie dezvaluite pentru scopurile prezentului "Contract"
oricarei "Autoritati Competente", precum: autoritati fiscale, autoritati de reglementare
- avizare tehnica, institutii fmanciar bancare, persoanelor care pun în aplicare
prevederile "Contractului".

e) informatiile care trebuie sa fie publice conform legilor în vigoare.

7.1.8. În masura în care o "Parte" este obligata prin lege, reglementari sau decizii ale
instantelor de judecata sau ale autoritatilor administrative, sa dezvaluie informatii
confidentiale privind cealalta "Parte", "Contractul" sau orice alta informatie
considerata de "Parti" confidentiala, va trebui sa notifice în scris, mai întâi cealalta
"Parte" despre respectiva, hotarâre, lege, reglementare si sa coopereze cu aceasta
daca "Partea" respectiva intentioneaza sa asigure o protectie corespunzatoare. În
orice caz, dezvaluirea informatiilor se va face numai în limitele si în scopul
prevazut de respectiva hotarâre, lege/reglementare.

7.1.9. Prin exceptie de la prevederile clauzelor 7.1.1 - 7.1.6, "Partile" au dreptul de a
oferi mass-media, informatii generale privind prezentul "Contract" ("Partile",
obiectul, durata, valoarea), acestea fiind considerate cunoscute din procesul de
licitatie.
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7.1.10. În cazul în care nu se va respecta regimul de confidentialitate asupra
informatiilor si documentelor, "Partea" culpabila va plati contravaloarea
prejudiciul produs celeilalte "Parti".

7.2. Modificari în structura juridica a "Partilor"

7.2.1. "Partile" declara si recunosc valabilitatea acestui "Contract" pe întreaga
perioada contractuala, oricare ar fi schimbarile de regim juridic aplicabile
"Concedentului" în , ulterior semnarii prezentului "Contract" Reprezentantii
partilor nu pot dispune în mod arbitrar si unilateral încetarea prezentului
"Contract" în oricare din formele prevazute de lege.

7.2.2. În cazul fuziunii/divizarii sau schimbari în structura asociatilor/actionarilor
schimbarii formei juridice a "Concesionarului", acesta are obligatia de a aduce la
cunostinta "Concedentului" modificarile ce vor surveni în actele constitutive ale
acestuia, cu 30 de zile anterior producerii modificarilor în cauza. Orice schimbari
în structura juridica în a "Concesionarului" nu vor prejudicia capacitatea acestuia
de a realiza obiectul prezentului "Contract". În cazul divizarii "Concesionarului",
toate societatile rezultate în urma divizarii vor raspunde în solidar pentru
finantarea în vederea realizarii "Retelei Netcity".

7.2.3. În cazul intervenirii, în orice moment pe perioada de valabilitate a
"Contractului", asa cum este înscrisa la lit. a) a pct. 5.2.1 a vreunei situatii precum,
dar nelimitându-se la: înfiintarea si/sau preluarea de catre o autoritate, alta decât
"Concedentul", a competentei legale asupra: "Ariei lucrarilor/ serviciilor" si/sau
"Terenului" destinate pentru realizarea si administrarea "Retelei "Netcity" în
oricare dintre Etapele de realizare, atunci aceasta autoritate va prelua, de drept,
potrivit procedurilor legale si va deveni parte a acestui "Contract" cu tot ceea ce
înseamna acesta rara dreptul de a interveni în modificarea clauzelor contractuale.

7.3. Intervenirea de conditii de nulitate a clauzelor "Contractului"

7.3.1. În cazul în care vreuna din clauzele prezentului "Contract" este si/sau devine
nula, ilegala, invalida sau inaplicabila, aceasta nulitate, invaliditate, ilegalitate sau
inaplicabilitate nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze
contractuale, care vor continua sa ramâna în vigoare si sa produca efecte juridice
ca si cum clauza nula, nelegala, invalida sau inaplicabila nu a facut parte din acest
"Contract" la "Data semnarii" lui. Daca este cazul, "Partile" vor lua masurile
necesare în mod rezonabil pentru a înlocui clauza nula, nelegala, invalida sau
inaplicabila cu o alta clauza valabila, legala si aplicabila care sa conduca la
aceleasi efecte juridice si/sau economice avute în vedere la "Data semnarii".

7.3.2. În cazul în care prezentul "Contract" este declarat nul integral de catre instantele
judecatoresti abilitate pentru motive precum procedura de atribuire, documentatia
de atribuire, se aplica prevederile legale privind încetarea "Contractului",
coroborate cu prevederile din Anexa nr. 10.

7.3.3. În situatia în care în Hotarârea Consiliului General al Municipiului Bucuresti
referitoare la aprobarea prezentului "Contract" sau "Contractul" vor fi contestate,
atacate într-o modalitate legala în tot sau în parte, "Concesionarul" are dreptul fie
de a nu continua raporturile contractuale, caz în care "Concedentul" are obligatia
de a remite scrisoarea de garantie bancara de participare sau garantia bancara de
buna executie în termen 2 zile lucratoare de la data la care "Concesionarul" si-a
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facut cunoscuta decizia, fie de a continua raporturile contractuale, caz în care va
putea înlocui scrisoarea de garantie bancara de participare cu o scrisoare bancara
de buna executie, în conformitate cu prevederile "Contractului" si ale anexelor la
acesta.

7.4. Informarea

7.4.1. "Concedentul" pune la dispozitia "Concesionarului", documentele privind
realizarea "Retelei Netcity" si prestarea serviciilor stabilite în "Documentatia de
Atribuire", care se afla în posesia sa. Va pune de asemenea la dispozitia
"Concesionarului" toate informatiile obtinute dupa "Data semnarii" "Contractului"
care sunt relevante pentru "Concesionar" în vederea îndeplinirii obligatiilor sale
contractual e.

7.4.2. "Concesionarul" pune la dispozitia "Concedentului", conform clauzelor acestui
"Contract" si anexelor sale, informatiile cu privire la "Reteaua Netcity" si
prestarea serviciilor pentru care s-a obligat, informând în timp util, în special în
legatura cu durata sau circumstantele care stau la baza unor tulburari de
functionare si/sau cu suspendarea sau reducerea temporara a utilitatii "Retelei
Netcity" sau cu masurile viitoare care vor fi luate în vederea reducerii efectelor
suspendarii sau reducerii utilitatii Retelei Netcity", deîndata ce a luat cunostinta de
aceste situatii.

7.4.3. "Concesionarul" întocmeste si preda lunar, în functie de etapa de implementare
a "Contractului: (i) raport privind stadiul lucrarilor, (ii) raport de functionare în
care sunt prezentate toate situatiile importante, evenimentele si datele cu privire la
prestarea serviciilor în cadrul exploatarii "Retelei Netcity", inclusiv eventualele
tulburari, informatii despre personalul si mijloacele de functionare utilizate.

7.4.4. La solicitarea "Concedentului", "Concesionarul":

a) informeaza imediat si într-o maniera corespunzatoare si relevanta persoana de contact
nominalizata în scris de catre "Concedent", pentru acest "Contract", asupra situatiilor
ce se considera a fi de importanta majora pentru: realizarea, implementarea, prestarea
de servicii si situatia financiara si economica a "Concesionarului";

b) în cadrul scadentei stabilite în prezentul "Contract", preda persoanei de contact
nominalizata în scris de catre "Concedent" pentru acest "Contract", bilanturile anuale
auditate (inclusiv contul de câstig si pierderi), inclusiv raportului expertului contabil
(daca acesta era obligat de lege sa-l tina) cu privire la anul financiar anterior.

c) "Partile" convin asupra faptului ca persoana de contact nominalizata în scris de catre
"Concedent", pentru acest "Contract", se poate adresa tertilor, în masura în care acest
fapt îi este necesar pentru îndeplinirea propriilor obligatii care-i revin prin prezentul
"Contract" si care, conform legii sau a unor acorduri de confidentialitate speciale,
este obligat la pastrarea confidentialitate asa cum aceasta este prevazuta în prezentul
"Contract" .

d) "Concesionarul" va pune la dispozitia "Clientilor" acele servicii de informare
necesare, la un moment dat. Aceste servicii de informare vor include, printre altele o
linie de asistenta a "Clientilor" apelabila 24 (douazeci si patru) de ore în vederea
reclarnarii defectiunilor, neîndeplinirii serviciilor; diverse brosuri si cataloage de
informare a "Clientilor" si o campanie menita sa asigure informarea acestora în
legatura cu "Concesiunea", "Lucrarile" si "Serviciile", precum si cu drepturile si
obligatiile "Clientilor" în legatura cu acestea, inclusiv plata, racordarea la "Reteaua
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Netcity", si alte informatii considerate necesare.

7.5. Persoane împuternicite în derularea "Contractului"

7.5.1. Persoanele împutemicite si responsabile cu derulare a prezentului "Contract" vor
fi nominalizate în termen de 3 (trei) zile lucratoare de la "Data intrarii în vigoare"
a prezentului "Contract". În vederea executarii lucrarilor la "Reteaua Netcity" si
numai pe aceasta perioada, "Concedentul" are dreptul sa delege în mod permanent
persoane la punctele de lucru ale "Concesionarului".

7.5.2. "Partile" sunt de acord si consimt, ca fiind în interesul derularii si realizarii
eficiente si în btme conditii a obiectului prezentului "Contract", sa depuna
diligentele în vederea mentinerii persoanelor desemnate a le reprezenta în acest
"Contract", la "Data semnarii" "Contractului", cu exceptia acelor situatii în care
persoana/nele respective: (i) se afla în imposibilitate fizica totala sau temporara,
(ii) au plecat definitiv din unitate a respectiva, (iii) sau un interes obiectiv al
"Partii" pe care o reprezinta îl impune. În masura în care intervine oricare din
situatiile exceptionale precizate anterior, dupa încetarea cauzei care a condus la
aparitia acesteia, cu exceptia celor indicate la pct. (i) si (iii), acea persoana trebuie
sa revina ca persoana desemnata în acest "Contract".

7.5.3. lntervenirea oricarei situatii precizate de clauza 7.5.2. impune ca "Partea" care
opereaza schimbarea sa notifice în prealabil si în scris cealalta "Parte" cu cel putin
5 (cinci) zile lucratoare înainte ca evenimentul sa se produca, daca acest lucru este
posibil în termenul mentionat.

7.5.4. Persoanele împutemicite de catre "Parti" în conditiile clauzelor de la capitolul
7.5 actioneaza în limitele stabilite si de mandatul oferit.

7.5.5. "Partile" vor desemna câte o "persoana de contact" pentru a reprezenta
interesele cu privire la îndeplinirea si aplicarea prezentului "Contract", si va
comunica celeilalte "Parti" atributiile "persoanei de contact" respective.

7.6. Comunicari

7.6.1. Toate notificarile, înstiintarile si alte comunicari care trebuie date si/sau
transmise de vreuna din "Parti" celeilalte "Parti" conform acestui "Contract" sau
conform legii se vor face în scris si vor fi înmânate personal sau vor fi transmise
prin curier, prin executor sau sub forma scrisorii recomandate cu confirmare de
primire la adresele din preambulul acestui "Contract" sau la adresele ulterior
comunicate de o "Parte" celeilalte "Parti". Prin exceptie, în cazul în care se
prevede în mod expres în "Contract", notificarile precum si orice alte comunicari
se vor putea face prin fax sau e-mail. Respectarea acestei forme este obligatorie
pentru validitatea comunicarii, sub sanctiunea neopozabilitatii notificarii "Partii"
careia i se adreseaza notificarea. "Partile" contractante se angajeaza sa comunice,
în scris, celeilalte "Parti" orice modificare intervenita cu privire la adresa
declarata, la numerele de fax si/sau email declarate. Necomunicarea
modificari(1or) atrage valabilitatea corespondentei trimise la ultima adresa
comunicata, numerele de fax si/sau email comunicate.

7.6.2. Termenul de raspuns la o notificare sau comunicare este de 7 (sapte) zile
lucratoare; în lipsa unui raspuns în acest termen, se considera ca notificarea sau
comunicarea a fost acceptata astfel cum a fost formulata.
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7.7. Renuntarea la drepturi

7.7.1. Neexercitarea oricarui drept decurgând din prezentul "Contract" nu înseamna ca
"Partea" caruia îi apartine a renuntat sau nu îl mai poate exercita.

7.7.2. O renuntare la un drept devine efectiva numai daca este realizata în scris si
semnata de ambele "Parti" contractante.

7.8. Legea aplicabila "Contractului"

7.8.1. "Contractul" va fi guvernat de legea româna.

7.9. Limba

7.9.1. Limba în care este redactat si semnat "Contractul" este limba româna.

7.9.2. Prezentul "Contract" si oricare alt act la care se face referire în acest "Contract"
sau care este emis sau va fi emis/încheiat în legatura cu acest "Contract" va fi
întocmit în limba româna.

7.10. Comisia contractuala ("Comisia")

7.10.1. "Comisia" va fi constituita din patru membrii, respectiv doi reprezentanti ai
"Concedentului" si doi ai"Concesionaru1ui". Constituirea este realizata de drept,
cu data la care exista nominalizarea scrisa a membrilor acesteia, conform pct.
7.10.2.

7.10.2. "Partile" sunt obligate sa numeasca si sa comunice în termen de o luna de la
"Data semnarii" "Contractului" numele reprezentantilor pentru Comisia
Contractuala. în cazul în care acest lucru nu se întâmpla, cealalta "Parte" este
îndreptatita sa solicite numirea în termen de 5 zile a reprezentantilor. În cazul în
care în aceasta perioada nu va fi numit nici un reprezentant, cealalta "Parte" este
îndreptatita sa preia integral atributiile Comisiei Contractuale.

7.10.3. "Partile" pot decide înlocuirea reprezentatilor desemnati, cu obligatia
comunicarii acesteia catre cealalta "Parte", în scris, în termen de 5 (cinci) zile de la
data deciziei.

7.10.4. "Partile" sunt îndreptatite sa supuna analizei "Comisiei" neclaritatile,
neconcordantele, în legatura cu îndeplinirea "Contractului", orice situatie
conflictuala ivita între "Parti" referitor la: interpretarea, aplicarea, intrarea în
vigoare, încetarea (inclusiv dar nelimitându-se la situatiile de reziliere, denuntare)
a "Contractului". "Comisia" va analiza aspectele sesizate de "Parti" si va actiona
în vederea identificarii unei solutii, medierii conflictului si solutionarii
diferendului. "Comisia" poate acorda asistenta si consultanta "Partilor", oricând
pe parcursul derularii "Contractului".

7.10.5. "Comisia" va solutiona cererile cu care a fost investita în termen de 20
(douazeci) zile de la data la care a primit-o, transmitând "Partilor" propunerea de

solutionare a diferendului, urmând ca partile contractan}e sa decida prin semnarea
unui act aditional la "Contract", daca este cazul. In cazul care propunerea
"Comisiei" nu este acceptata de "Parti" (oricare dintre acestea), "Partile" se pot
adresa instantelor competente.
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7.11. Litigii

7.11.1. În cazul în care între "Parti" se naste un diferend cu privire la interpretarea,
aplicarea, intrarea în vigoare, încetarea "Contractului", "Partile" vor încerca
solutionarea pe cale amiabila, conform celor prevazute la pct. 7.10, în caz contrar,
va fi deferit spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

7.12. Modificarea "Contractului"

7.12.1. Acest "Contract" poate fi modificat sau completat, cu conditia ca aceasta
completare sau modificare sa fie facuta în scris si semnata de catre "Parti", prin act
aditional, legal întocmit si semnat,în conditiile legislatiei aplicabile. Pentru
evitarea oricarui dubiu, nici o modificare a prezentului "Contract" nu va fi valabila
în nici un fel, decât daca aceasta modificare a fost semnata de reprezentantii legali
ai "Partilor"

7.12.2. "Concedentul" nu are dreptul ca, pe parcursul îndeplinirii "Contractului", sa
accepte sau sa solicite modificari ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o
diminuare a responsabilitatilor "Concesionarului" în asemenea masura încât cea
mai mare parte a riscurilor sa fie redistribuita "Concedentului".

7.13. Alte clauze

7.13.1. Prezentul "Contract" contine toate întelegerile dintre "Parti" si înlocuieste orice
întelegeri anterioare, scrise sau verbale, privitoare la subiectele prezentului
"Contract" cu exceptia celor cuprinse în anexele la "Contract", inclusiv
clarificarile aferente ofertei.

7.14. Documentele "Contractului". Anexe

7.14.1. Toate documentele constituite ca anexe la prezentul "Contract" fac parte
integranta din acesta, completând si/sau explicitând clauze din "Contract". În caz
de dispute cu privire la interpretarea clauzelor "Contractului" si/sau a anexelor la
acestea, prevederile "Contractului" prevaleaza oricaror altor documente, urmate
fiind de prevederile anexelor, în ordinea enumerarii acestora. Daca prevederile din
"Documentatia de Atribuire", se regasesc în celelalte anexe la prezentul
"Contract", aceste anexe vor fi interpretate ca deta1ieri, clarificari, precizari ale
"Documentatiei de Atribuire".

7.14.2. Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul "Contract" si se semneaza
odata cu acesta.

Anexa Suport Denumire

prezentare
1.

..
Lista semnaturi - persoane autorizate pentru semnarea contractuluipIese SCrIse

din partea "Concedentului"

2.

..
Oferta tehnica prezentata de catre ConcesionarpIese SCrIse

Oferta financiara prezentata de catre ConcesionarClarificari asupra ofertei
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3. · .
3.1 Documentatia de atribuirepIese scnse

3.2 Studiul de fezabilitatepIese

3.3 Planse - Studiului de Fezabilitate
desenate · .

pIese SCrIse 3.4 Addendum la Studiul de Fezabilitate· . pIese SCrIse 3.5 Clarificari documentatie de atribuire

4.

· .
H.C.G.M.B 86/ 13.04.2006 cu Anexa I, IIpIese SCrIse

5.

· .
H.C.G.M.B 105/04.05.2006 cu Anexa Iprese SCrIse

6.

· .
Referatul nr. 3849/18.10.2005pIese scnse

7.

piese scriseRaportul Procedurii de atribuire nr.3391/1I25.09.2007 al Comisiei
de Evaluare

8.

· .
Procedura de amplasare în subteran a retelelor tehnico-edilitarepIese scnse

9.

piese scriseRegimul juridic al bunurilor

10.

· .
Efectele încetarii contractuluipIese scnse

11.

· .
Garantia de buna executie a contractuluipIese scnse

12.

· .
Etapa initiala: locatie, obiective si conditii.pIese scnse

13.

· .
Caracteristicile tehnice ale "Retelei Netcity"pIese scnse

14.

· .
Graficul de executie al lucrarilorpIese scnse

15.

· .
Descrierea "Serviciilor". TarifepIese scnse

16.

· .
Lista retelelor de telecomunicatii subterane si supraterane autorizatepIese scnse

pIese

de PMB si institutiile din subordine a si/sau controlul sau

desenate
17.

· .
Centralizator cu situatia "Bunurilor de retur propriu-zise" pe strazilepIese SCrIse

reabilitate si modernizate de catre "Concedent"
· .

Centralizator cu situatia "Bunurilor de retur propriu-zise" în Centrul
pIese SCrIse Istoric+ piese desenate

Centralizator cu situatia galeriilor apartinând "Concedentului"

18.

· .
Numirea în calitate de administrator de retea de infrastructurapIese SCrIse

19.

· .
Lista cu subcontractorii din ofertapIese scnse
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20.
· .

Planurile infrastructurii tehnico-edilitare conexe:pIese scnse

pIese
desenate

2I.

· .
Conventie de transfer a Autorizatiei de Construire aferenta "Reteleipiese scnse

Netcity"

22.

· .
Lista retelelor supraterane Electrica si Luxten. Centralizator tuburipiese scnse

îngropate de terti

23.

· .
Contract transfer de licenta marca Netcitypiese scnse

24.

· .
Lista strazilor modernizate si reabilitate de catre "Concedent" sipIese scnse

prirnariile de sector în 2007 si 2008. Lista strazilor aflate în gestiunesi întretinere multianuala
25.

· .
Avizul consultativ al Directiei Integrare Europeanapiese scnse

Prezentul contract s-a întocmit si semnat, astazi, , în Bucuresti, în 3 (trei)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare "Parte" contractanta, toate având aceeasi valoare
juridica."Partile" garanteaza ca reprezentantii desemnati ale caror semnaturi apar mai jos au
fost si sunt investiti la data încheierii prezentului "Contract" cu toata puterea juridica sa
semneze si sa execute acest "Contract".

CONCEDENT,

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Prin: Primar General,

Adriean VIDEANU
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CONCESIONAR,

S.C. UTI SYSTEMS S.A

Prin: Administrator,

Mihai IANCIU

si

SOCIETATEA AFILIATA

S.C. Netcity Telecom S.R.L.

Prin: Administrator,

Nicolae-Marius GHIOCA

;r,



PRIMAR GENERAL
Etaj: 1, cam. 101

tel.: 305 55 89; 305 55 90; 305 55 00 int. 1101

fax: 312 00 30

e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro
5MC certificat 150 9001 : 2000 5MM certificat 15014001 : 2004

Primaria Municipiului Bucuresti

EXPUNERE DE MOTIVE

Municipiul Bucuresti este într-un program de dezvoltare si modernizare fara
precedent, cu un accent deosebit pe dezvoltarea infrastructurii telecomunicatiilor si
tehnologiei informatiei, ca baza pentru promovarea societatii informationale si eficientizarea
serviciilor sociale.

Comunicatiile reprezinta astazi pentru România, ca si pentru majoritatea statelor
lumii, un sector strategic al economiei nationale. Amploarea investitiilor atrase, expansiunea
rapida si mai ales capacitatea de a induce un efect multiplicativ de crestere economica, prin
potentialul deosebit de stimulare a dezvoltarii altor sectoare au transformat în ultimii
douazeci de ani comunicatiile într-unul din cele mai importante motoare ale economiei, atât
la nivel national cât si local.

Peste 90 % din retelele de telecomunicatii "pozate" aerian sunt construite ilegal, Iara
Autorizatii de construire. Aceste retele sunt fixate pe stâlpii de iluminat ai lui Luxten si
Electrica, pe stâlp ii RATB, prin canalizatii1e unor societati (RATB, RADET, Romtelecom,
Metrorex etc.), pe fatada cladirilor, prin copaci, de obicei Iara acordul proprietarilor.

Retelele aeriene constituie o poluare "vizuala", creând disconfort cetateanului si
periclitând siguranta acestuia. În acest moment, nu exista o piata concurentiala reala,
Bucurestiul fiind împartit pe principii monopoliste între marii furnizori de servicii. Pozarea
aeriana a retelelor micsoreaza totodata gradul de siguranta si de confidentialitate a
telecomunicatiilor.

Proiectul privind realizarea "Retelei metropolitane de fibra optica a municipiului
Bucuresti pentru telecomunicatii - Netcity" are urmatoarele obiective principale:

• Implementarea conceptului "fiber to the building".
• Asigurarea conditiilor aplicarii conceptului "fiber to the home".
• Implementarea conceptului "Omul activ" (permite crearea zonelor de free

internet).
• Asigurarea unui cadru concurential real pentru toti operatorii de

telecomunicatii oferind aceleasi servicii si tarife tuturor operatorilor interesati;
asigurarea unui sistem "open" de servicii.

• Recapatarea· unui aspect civilizat a peisajului urbanistic prin coborârea în
canalizatia subterana a tuturor retelelor aeriene.
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• Crearea unui climat de siguranta si confidentialitate pentru transmiterea de
informatii si date; asigurarea a minim 3 grade de redundanta pentru magistrala
si reteaua de distributie.

• Crearea unui climat favorabil pentru dezvoltarea retelelor de telecomunicatii pe
suprafata Municipiului Bucuresti prin oferta de "fibra neagra" si servicii de
canalizatie catre terti., ,

• Obtinerea de fonduri suplimentare de catre Primaria Municipiului Bucuresti
prin încasarea redeventei platita de Concesionar.

• Conectarea rapida, directa si sigura a tuturor institutiilor statului, primariilor de
sector, a scolilor, spitalelor, sectiilor de politie, jandarmi, pompieri,
universitatilor, administratiilor financiare si a celorlalte institutii publice locale
cu Primaria Municipiului Bucuresti si intre ele.

• Asigurarea unei viteze de minim 1 Gbites/s;

Proiectul va oferi urmatoarele servicii:

conducta suport (tubeta) pentru retelele aeriene ale operatorilor;

fibra optica pusa la dispozitie tuturor doritorilor pe traseele solicitate de acestia;

reteaua de telecomunicatii proprie a PMB care va permite implementarea tuturor
proiectelor municipalitatii, cum ar fi:

• managementul traficului;

• sistemul de reactie rapida, alarmare si supraveghere municipala în caz de
dezastre;

• managementul informational;

• emiterea electronica a "Acordului unic" ,etc.

Proiectul cuprinde trei etape, fiind licitate primele doua:

Etapa 1 cuprinde realizarea retelei metropolitane de fibra optica pe 1358 de
strazi (inclusiv strazile principale), pe principiul "fiber to the building" si a unei "zone
pilot - Centrul Istoric Etapa 1", pe principiul "fiber to the home", în 2 ani.

Etapa II cuprinde realizarea retelei de distributie si a bransamentelor de fibra
optica pe întreg teritoriu al municipiului Bucuresti pe restul de 4042 de strazi, pe
principiu "fiber to the building", în 2 ani.

Etapa III cuprinde realizarea retelei pe întreaga zona metropolitana.

Constructia canalizatiei va fi coordonata pe cât posibil cu programele de
modernizare strazi. Reteaua de telecomunicatii va fi realizata pe domeniul public, de regula,
în trotuar, spatii verzi, alei; pentru strazile mai late de 7 m, reteaua de distributie si/sau
bransamente va fi amplasata pe ambele trotuare. Intersectiile vor fi traversate pe cât posibil
prin foraj orizontal. Eventualele canalizatii care au fost executate o data cu modernizarea
strazilor si care vor putea fi utilizate pentru realizarea retelei NETCITY, vor fi receptionate
de catre "Concesionar" de la constructori si achitate prin negocierea directa a costurilor.

Arhitectura retelei este de tipul ,,full mesh", dar Concesionarul poate concepe si alte
solutii în urma proiectarii retelei. Reteaua metropolitana va fi realizata pe bucle functionale
ce vor fi date în exploatare imediat. In maxim 30 de zile de la punerea în exploatare a unui
tronson, conform HCGMB 105/2006, proprietarii de retele aeriene de telecomunicatii sunt
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obligati sa-si coboare retelele în subteran, reteaua Netcity fiind doar o alternativa si nu o
obligatie. Reteaua va fi up-gradata cel putin o data la 2 ani. Sistemul nu exclude existenta
retelelor wireless si vine în întâmpinarea cresterii sigurantei si a performantelor acestor tipuri
de retele.

*

În acest scop Primaria Municipiului Bucuresti a demarat în anul 2006 procedurile de
selectionare a unui investitor, în vederea încheierii unui contract de parteneriat public-privat
pentru proiectarea, finantarea, constructia si exploatarea(întretinerea si dezvoltarea) retelei
metropolitane de fibra optica în conformitate cu dispozitiile legale in materie, cuprinse in
Ordonanta Guvernului nr.16/2002 privind contractele de Parteneriat Public-Privat si in
Hotarârea Guvernului nr.90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei de Guvern nr.16 din 2002.

Dupa finalizarea etapelor de selectie au fost selectati pentru negocierea finala doi
candidati, consortiu format din S.C. Omnilogic SRL & S.C. ARO Construct S.A. si S.C.
Luxten Lighting Company S.A. cu subcontractorii. Dupa negocierea finala, Comisia de
evaluare a constatat ca nici una din ofertele prezentate nu corespunde cerintelor cerute de
gradul de complexitate al proiectului, fapt pentru care procedura a fost anulata, conform
Notei nr.70l/29.01.2007

Ulterior, Primaria Municipiului Bucuresti a demarat procedurile de selectionare a unui
investitor, în conformitate cu noile dispozitiile legale in materie, cuprinse in O.U.G
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, H.G.nr.71/2007 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute în O.U.G
nr.34/2006

La întocmirea contractului s-au avut în vedere si normele europene privind accesul la
retele de comunicatii electronice si la infrastrucura asociata prevazute în Directiva
2002/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene. La realizarea
Documentatiei de atribuire (Caietul de Sarcini, Criteriile de selectie, Criteriile de atribuire) s
a tinut cont de observatiile si de sugestiile formulate de Consiliul Concurentei, ANRMAP,
Ministerul Economiei si Finantelor - Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor
Publice.

Au ridicat documentatia 26 de firme, dar singura oferta depusa în termenul legal a
fost a societatii UTI Systems S.A împreuna cu subcontractorii UTI International SRL, S.C.
Alcatel-Lucent România SRL, S.C. Ericsson Telecommunications Romania SRL, S.C.
Neotel SRL, S.C. Constructii Cai Ferate, Drumuri si Poduri SRL, S.c. Protelco S.A., S.C.
Fibec S.A. si S.C. Verta Tel SRL. Din analiza documentatiei depuse, Comisia de Evaluare
împreuna cu consultantii externi si cu consultantii desemnati au constatat ca au fost
îndeplinite criteriile de atribuire si criteriile de calificare si selectie, precizate în anuntul de
participare si în documentatia de atribuire si a fost declarata câstigatoare UTI Systems S.A
împreuna cu subcontractorii principali, obtinând un punctaj de 98.37 puncte, conform
Raportului Comisiei de Evaluare nr.339 1/1 din 25.09.2007.

*

Prezentul contract este un contract de concesiune în sistem de parteneriat public privat
deoarece contine si elemente ce nu tin doar de concesiune.

Contractul este încheiat pe o perioada de 49 de ani.
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Primaria Municipiului Bucuresti, în calitate de Concendent pune la dispozitie
domeniul public pentru utilizare gratuita si neexclusiva.

Partenerul va asigura finantarea, proiectarea, executia, administrarea up-gradarea si
dezvoltarea proiectului.

Scopul principal al proiectului Netcity si al "Contractului" este sa asigure, pe baza
unei gestionari eficiente, efectuarea la nivel corespunzator a serviciilor, la preturi
competitive, precum si întretinerea si dezvoltarea oricaror "Bunuri de retur" încredintate
"Concesionarului" pentru efectuarea respectivelor activitati.

Concesionarul ("Investitorul" S.C. UTI SYSTEMS S.A. care va avea exclusiv obligatia de a
asigura finantarea în vederea realizarii "Retelei Netcity" alaturi de alti Investitori în "Reteaua
Netcity", si afiliatul sau S.C. Netcity Telecom, care va avea drepturile si obligatiile din
"Contract"), participa cu finantarea, proiectarea, executia, întretinerea si up-gradarea,
dezvoltarea si administrarea retelei. Netcity Telecom este o societate creata pentru
îndeplinirea obligatiilor contractuale si pentru realizarea obiectivului de permanenta si
continuitate a proiectului.

Pentru a-si îndeplini obligatiile asumate prin prezentul contract si pentru a asigura
continuitatea si permanenta exploatarii retelei indiferent de situatia investitorului la un
moment dat, Concesionarul va constitui o Societate de Administrare, Netcity Telecom, în
termen de 15 zile de la data semnarii. Aceasta Societate de Administrare este constituita în

vederea realizarii si administrarii din punct de vedere legal si comercial al retelei Netcity.
Desi P.M.B. nu se implica în managementul acestei societati, are dreptul de a verifica
îndeplinirea cerintelor de performanta si calitate a activitatilor realizate, de control asupra
modului în care Concesionarul îsi îndeplineste obligatiile contractuale, inclusiv de control
interfazic a executiei lucrarilor "ascunse", a materialelor utilizate, a respectarii graficelor de
lucru si a obiectivelor asumate prin Contract. Lucrarile efectuate de catre partener vor fi
receptionate de P.M.B. pe baza unor procese-verb ale de receptie a lucrarilor. Concesionarul
va întocmi lunar un Raport privind stadiul lucrarilor, evaluarea activitatilor desfasurate,
propuneri privind rezolvarea problemelor prezentate si alte date necesare evaluarii activitatii
si a nivelului de atingere a obiectivelor.

Concesionarul va plati primariei o redeventa echivalenta cu 12 % din veniturile anuale
încasate din activitatea de închiriere tubete si/sau fibra optica (dark fiber).

Pentru evitarea crearii abuzurilor si a unui eventual monopol, Concesionarul si
subcontractorii nu pot fi provideri.

P .M.B. îsi asurna doar riscul legislativ al actelor emise de catre aceasta, restul
riscurilor fiind asumate de Concesionar.

Contractul este completat de o serie de anexe care fac parte integranta din acesta si
care prezinta solutii si situatii tehnice, cât si detalierea unor proceduri juridice.

La încetarea contractului reteaua metropolitana de fibra optica (bunurile realizate de
Concesionar prin investitia sa proprie) va fi transferata primariei deplin drept, gratuit, în
buna stare, exploatabila si libera de orice sarcini sau obligatii.

"Concesionarul" va asigura permanenta si continuitatea exploatarii "Retelei Netcity"
indiferent de motivul de încetare a "Contractului", pâna la gasirea unui nou partener sau pâna
la rezolvarea problemelor conflictuale.

Concesionarul s-a angajat sa finalizeze etapa I si II în 18 luni pentru fiecare etapa si sa
înceapa lucrarile la maxim 2 zile de la aprobarea Contractului de catre CGMB.
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"Concedentul" va lua toate masurile necesare pentru a asigura un cadru concurential
onest si corect, în deplina concordanta cu reglementarile legale în vigoare privind
concurenta, si va permite accesul liber si neîngradit al tuturor providerilor la reteaua
metropolitana de telecomunicatii.

PMB nu va mai realiza o alta retea metropolitana de telecomunicatii cu un alt partener sau pe
cont propriu.

Preturile de închiriere sunt cele mai mici de pe piata si vor fi unice si fara
discriminare. Pentru închirierea unei tubete Concesionarul ofera tarife de 85 de Eur/km/luna,
iar pentru închirierea unei perechi de fibra optica ofera un tarif de 22 de Eurlkrn/luna.

Având la baza un parteneriat public-privat, contractul a tinut cont de unnatoarele
principii importante:

- principiul "parteneriatului" prin care municipalitatea, în calitate de partener are
datoria de a sprijini si ajuta Concesionarul în îndeplinirea sarcinilor si atingerea obiectivelor
stabilite;

- principiul "echitatii clauzelor" referitoare la drepturile si obligatiile partenerilor,
- principiul "echilibrului si fairplay-ului" prin care penalitatile si despagubirile sunt

distribuite în mod egal ambilor parteneri pentru aceiasi clauza contractuala;
- principiul "permanentei si functionabilitatii" prin care Concesionarul este obligat

indiferent de situatie sa asigure permanenta si functionabilitatea sistemului pâna la gasirea
unei alte solutii de colaborare. Pentru a întari acest principiu se va încheia un acord tripartit
între "Concedent", bancalbancile fmantatoare si "Concesionar" prin care, în caz de încetare a
contractului de concesiune de lucrari publice, banca împreuna cu "Concedentul" vor alege un
nou partener care sa îndeplineasca conditiile impuse de "Concedent" în Documentatia de
atribuire si în "Contract".

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere si aprobare prezentul
proiect de hotarâre.

PRIMAR GENERAL

/'--
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice

Directia Coordonare, Reglementare Infrastructura

RAPORT DE SPECIALITATE

Municipiul Bucuresti este într-un program de dezvoltare si modernizare Iara
precedent, cu un accent deosebit pe dezvoltarea infrastructurii telecomunicatiilor si
tehnologiei informatiei, ca baza pentru promovarea societatii informationale si
eficientizarea serviciilor sociale.

Comunicatiile reprezinta astazi pentru România, ca si pentru majoritatea statelor
lumii, un sector strategic al economiei nationale. Amploarea investitiilor atrase,
expansiunea rapida si mai ales capacitatea de a induce un efect multiplicativ de crestere
economica, prin potentialul deosebit de stimulare a dezvoltarii altor sectoare au transformat
în ultimii douazeci de ani comunicatiile Într-unul din cele mai importante motoare ale
economiei, atât la nivel national cât si local.

Peste 90 % din retelele de telecomunicatii "pozate" aerian sunt construite ilegal, rara
Autorizatii de construire. Aceste retele sunt fixate pe stâlpii de iluminat ai lui Luxten si
Electrica, pe stâlpii RATB, prin canalizatiile unor societati (RATB, RADET, Romtelecom,
Metrorex etc.), pe fatada cladirilor, prin copaci, de obicei Iara acordul proprietarilor.

Retelele aeriene constituie o poluare "vizuala", creând disconfort cetateanului si
periclitând siguranta acestuia. În acest moment, nu exista o piata concurentiala reala,
Bucurestiul fiind împartit pe principii monopoliste între marii furnizori de servicii. Pozarea
aeriana a retelelor micsoreaza totodata gradul de siguranta si de confidentialitate a
telecomunicatiilor.

Proiectul privind realizarea "Retelei metropolitane de fibra optica a municipiului
Bucuresti pentru telecomunicatii - Netcity" are urmatoarele obiective principale:

• Implementarea conceptului "fiber to the building".
• Asigurarea conditiilor aplicarii conceptului "fiber to the home".
• Implementarea conceptului "Omul activ" (permite crearea zonelor de free

internet).
• Asigurarea unui cadru concurential real pentru toti operatorii de

telecomunicatii oferind aceleasi servicii si tarife tuturor operatorilor
interesati; asigurarea unui sistem "open" de servicii.

• Recapatarea unui aspect civilizat a peisajului urbanistic prin coborârea în
canalizatia subterana a tuturor retelelor aeriene.



• Crearea unui climat de siguranta si confidentialitate pentru transmiterea de
informatii si date; asigurarea a minim 3 grade de redundanta pentru
magistrala si reteaua de distributie.

• Crearea unui climat favorabil pentru dezvoltarea retelelor de telecomunicatii
pe suprafata Municipiului Bucuresti prin oferta de "fibra neagra" si servicii
de canalizatie catre terti.

• Obtinerea de fonduri suplimentare de catre Primaria Municipiului Bucuresti
prin încasarea redeventei platita de Concesionar.

• Conectarea rapida, directa si sigura a tuturor institutiilor statului, primariilor
de sector, a scolilor, spitalelor, sectiilor de politie, jandarmi, pompieri,
universitatilor, administratiilor financiare si a celorlalte institutii publice
locale cu Primaria Municipiului Bucuresti si intre ele.

• Asigurarea unei viteze de minim 1 Gbites/s;

Proiectul va oferi urmatoarele servicii:

conducta suport (tubeta) pentru retelele aeriene ale operatorilor;

fibra optica pusa la dispozitie tuturor doritorilor pe traseele solicitate de acestia;

reteaua de telecomunicatii proprie a PMB care va permite implementarea tuturor
proiectelor municipalitatii, cum ar fi:

• managementul traficului;

• sistemul de reactie rapida, alarmare si supraveghere municipala în caz de
dezastre;

• managementul informational;

• emiterea electronica a "Acordului unic" ,etc.

Proiectul cuprinde trei etape, fiind licitate primele doua:

Etapa 1 cuprinde realizarea retelei metropolitane de fibra optica pe 1358 de
strazi (inclusiv strazile principale), pe principiul "fiber to the building" si a unei
"zone pilot - Centrul Istoric Etapa 1", pe principiul "fiber to the home", în 2 ani.

Etapa II cuprinde realizarea retelei de distributie si a bransamentelor de fibra
optica pe întreg teritoriu al municipiului Bucuresti pe restul de 4042 de strazi, pe
principiu "fiber to the building", în 2 ani.

Etapa III cuprinde realizarea retelei pe întreaga zona metropolitana.

Constructia canalizatiei va fi coordonata pe cât posibil cu programele de
modernizare strazi. Reteaua de telecomunicatii va fi realizata pe domeniul public, de
regula, în trotuar, spatii verzi, alei; pentru strazile mai late de 7 m, reteaua de distributie
si/sau bransamente va fi amplasata pe ambele trotuare. Intersectiile vor fi traversate pe cât
posibil prin [oraj orizontal. Eventualele canalizatii care au fost executate o data cu
modernizarea strazilor si care vor putea fi utilizate pentru realizarea retelei NETCITY, vor
fi receptionate de catre "Concesionar" de la constructori si achitate prin negocierea directa
a costurilor.

Arhitectura retelei este de tipul ,Jull mesh", dar Concesionarul poate concepe si
alte solutii în urma proiectarii retelei. Reteaua metropolitana va fi realizata pe bucle
functionale ce vor fi date în exploatare imediat. In maxim 30 de zile de la punerea în
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exploatare a unui tronson, conform HCGMB 105/2006, proprietarii de retele aeriene de
telecomunicatii sunt obligati sa-si coboare retelele în subteran, reteaua Netcity fiind doar o
alternativa si nu o obligatie. Reteaua va fi up-gradata cel putin o data la 2 ani. Sistemul nu
exclude existenta retelelor wireless si vine în întâmpinarea cresterii sigurantei si a
performantelor acestor tipuri de retele.

*

În acest scop Primaria Municipiului Bucuresti a demarat în anul 2006 procedurile de
selectionare a unui investitor, în vederea încheierii unui contract de parteneriat public
privat pentru proiectarea, finantarea, constructia si exploatarea(întretinerea si dezvoltarea)
retelei metropolitane de fibra optica în conformitate cu dispozitiile legale in materie,
cuprinse in Ordonanta Guvernului nr .16/2002 privind contractele de Parteneriat Pub lic
Privat si in Hotarâre a Guvernului nr.90/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei de Guvern nr.16 din 2002.

Dupa finalizarea etapelor de selectie au fost selectati pentru negocierea finala doi
candidati, consortiu format din S.C. Omnilogic SRL & S.C. ARO Construct S.A. si S.C.
Luxten Lighting Company S.A. cu subcontractorii. Dupa negocierea finala, Comisia de
evaluare a constatat ca nici una din ofertele prezentate nu corespunde cerintelor cerute de
gradul de complexitate al proiectului, fapt pentru care procedura a fost anulata, conform
Notei nr.70l/29.01.2007

Ulterior, Primaria Municipiului Bucuresti a demarat procedurile de selectionare a
unui investitor, în conformitate cu noile dispozitiile legale in materie, cuprinse in O.U.G
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, H.G.nr.71/2007 pentru
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute în O.U.G
nr.34/2006

La întocmirea contractului s-au avut în vedere si normele europene privind accesul
la retele de comunicatii electronice si la infrastrucura asociata prevazute în Directiva
2002/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene. La realizarea
Documentatiei de atribuire (Caietul de Sarcini, Criteriile de selectie, Criteriile de atribuire)
s-a tinut cont de observatiile si de sugestiile formulate de Consiliul Concurentei,
ANRMAP, Ministerul Economiei si Finantelor - Unitate a pentru Coordonarea si
Veriticarea Achizitiilor Publice.

Au ridicat documentatia 26 de firme, dar singura oferta depusa în termenul legal a
fost a societatii UTI Systems S.A împreuna cu subcontractorii UTI International SRL, S.C.
Alcatel-Lucent România SRL, S.C. Ericsson Telecommunications Romania SRL, S.C.
Neotel SRL, S.C. Constructii Cai Ferate, Drumuri si Poduri SRL, S.C. Protelco S.A., S.C.
Fibec S.A. si S.C. Verta Tel SRL. Din analiza documentatiei depuse, Comisia de Evaluare
împreuna cu consultantii externi si cu consultantii desemnati au constatat ca au fost
îndeplinite criteriile de atribuire si criteriile de calificare si selectie, precizate în anuntul de
participare si în documentatia de atribuire si a fost declarata câstigatoare UTI Systems S.A
împreuna cu subcontractorii principali, obtinând un punctaj de 98.37 puncte, conform
Raportului Comisiei de Evaluare nr.339111 din 25.09.2007.

*

Prezentul contract este un contract de concesiune în sistem de parteneriat public
privat deoarece contine si elemente ce nu tin doar de concesiune.

Contractul este încheiat pe o perioada de 49 de ani.
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Primaria Municipiului Bucuresti, în calitate de Concendent pune la dispozitie
domeniul public pentru utilizare gratuita si neexclusiva.

Partenerul va asigura finantarea, proiectarea, executia, administrarea up-gradarea si
dezvoltarea proiectului.

Scopul principal al proiectului Netcity si al "Contractului" este sa asigure, pe baza
unei gestionari eficiente, efectuarea la nivel corespunzator a serviciilor, la preturi
competitive, precum si întretinerea si dezvoltarea oricaror "Bunuri de retur" încredintate
"Concesionarului" pentru efectuarea respectivelor activitati.

Concesionarul ("Investitorul" S.c. UTI SYSTEMS S.A. care va avea exclusiv obligatia de
a asigura finantarea în vederea realizarii "Retelei Netcity" alaturi de alti Investitori în
"Reteaua Netcity", si afiliatul sau S.C. Netcity Telecom, care va avea drepturile si
obligatiile din "Contract"), participa cu finantarea, proiectarea, executia, întretinerea si up
gradarea, dezvoltarea si administrarea retelei. Netcity Telecom este o societate creata
pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale si pentru realizarea obiectivului de permanenta
si continuitate a proiectului.

Pentru a-si îndeplini obligatiile asumate prin prezentul contract si pentru a asigura
continuitatea si permanenta exploatarii retelei indiferent de situatia investitorului la un
moment dat, Concesionarul va constitui o Societate de Administrare, Netcity Telecom, în
termen de 15 zile de la data semnarii. Aceasta Societate de Administrare este constituita în

vederea realizarii si administrarii din punct de vedere legal si comercial al retelei Netcity.
Desi P.M.B. nu se implica în managementul acestei societati, are dreptul de a verifica
îndeplinirea cerintelor de performanta si calitate a activitatilor realizate, de control asupra
modului în care Concesionarul îsi îndeplineste obligatiile contractuale, inclusiv de control
interfazic a executiei lucrarilor "ascunse", a materialelor utilizate, a respectarii graficelor
de lucru si a obiectivelor asumate prin Contract. Lucrarile efectuate de catre partener vor fi
receptionate de P.M.B. pe baza unor procese-verbale de receptie a lucrarilor. Concesionarul
va întocmi lunar un Raport privind stadiul lucrarilor, evaluarea activitatilor desfasurate,
propuneri privind rezolvarea problemelor prezentate si alte date necesare evaluarii
activitatii si a nivelului de atingere a obiectivelor.

Concesionarul va plati primariei o redeventa echivalenta cu 12 % din veniturile
anuale încasate din activitatea de închiriere tubete si/sau fibra optica (dark fiber).

Pentru evitarea crearii abuzurilor si a unui eventual monopol, Concesionarul si
subcontractorii nu pot fi provideri.

P.M.B. îsi asuma doar riscul legislativ al actelor emise de catre aceasta, restul
riscurilor fiind asumate de Concesionar.

Contractul este completat de o serie de anexe care fac parte integranta din acesta si
care prezinta solutii si situatii tehnice, cât si detalierea unor proceduri juridice.

La încetarea contractului reteaua metropolitana de fibra optica (bunurile realizate de
Concesionar prin investitia sa proprie) va fi transferata primariei deplin drept, gratuit, în
buna stare, exploatabila si libera de orice sarcini sau obligatii.
"Concesionarul" va asigura permanenta si continuitatea exploatarii "Retelei Netcity"
indiferent de motivul de încetare a "Contractului", pâna la gasirea unui nou partener sau
pâna la rezolvarea problemelor conf1ictuale.

Concesionarul s-a angajat sa finalizeze etapa 1 si II în 18 luni pentru fiecare etapa si
sa înceapa lucrarile la maxim 2 zile de la aprobarea Contractului de catre CGMB.

"Concedentul" va lua toate masurile necesare pentru a asigura un cadru concurential
onest si corect, în deplina concordanta cu reglementarile legale în vigoare privind
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concurenta, si va permite accesul liber si neîngradit al tuturor providerilor la reteaua
metropolitana de telecomunicatii.

PMB nu va mai realiza o alta retea metropolitana de telecomunicatii cu un alt partener sau
pe cont propriu.

Preturile de închiriere sunt cele mai mici de pe piata si vor fi unice si fara
discriminare. Pentru închirierea unei tubete Concesionarul ofera tarife de 85 de

Eur/km/luna, iar pentru închirierea unei perechi de fibra optica ofera un tarif de 22 de
Eur/krn/luna.

Având la baza un parteneriat public-privat, contractul a tinut cont de urmatoarele
principii importante:

- principiul "parteneriatului" prin care municipaIitatea, în calitate de partener are
datoria de a sprijini si ajuta Concesionarul în îndeplinirea sarcinilor si atingerea
obiectivelor stabilite;

- principiul "echitatii clauzelor" referitoare la drepturile si obligatiile partenerilor,
- principiul "echilibrului si fairplay-ului" prin care penalitatile si despagubiriie sunt

distribuite în mod egal ambilor parteneri pentru aceiasi clauza contractuala;
- principiul "permanentei si functionabilitatii" prin care Concesionarul este obligat

indiferent de situatie sa asigure permanenta si functionabilitatea sistemului pâna la gasirea
unei alte solutii de colaborare. Pentru a întari acest principiu se va încheia un acord tripartit
între "Concedent", banca/bancile finantatoare si "Concesionar" prin care, în caz de încetare
a contractului de concesiune de lucrari publice, banca împreuna cu "Concedentul" vor
alege un nou partener care sa îndeplineasca conditiile impuse de "Concedent" în
Documentatia de atribuire si în "Contract".

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere si aprobare
prezentul proiect de hotarâre.

DIRECTOR EXECUTIV

ALEXANDRU-DUMITRU RADU
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