Acord de Interconectare IP Vodafone – Operator
Solutia de Interconectare IP directa in spatiul Vodafone: Colocare

Anexa: Solutia de Interconectare IP directa in Spatiul Vodafone: Colocare
1. Descriere
1.1 Prezenta anexa cuprinde conditiile tehnice si comerciale de furnizare a serviciului Vodafone de colocare in vederea
Interconectarii IP, a facilitatilor de colocare, a spatiilor si echipamentelor necesare, precum si drepturile si obligatiile
partilor.
1.2 Serviciile de colocare sunt destinate Operatorilor autorizati in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, care
pentru interconectarea cu reteaua a Vodafone, opteaza pentru amplasarea echipamentelor specifice in spatiile
alocate de Vodafone in acest sens.
1.3 Serviciul de colocare in vederea interconectarii IP cu reteaua Vodafone este disponibil in spatii special amenajate
de catre un prim Beneficiar, la urmatoarele adrese: Voluntari, Sos Pipera - Tunari,2-II/ Petricani si Cluj, str. Republicii,
nr.107
1.4 In functie de locatia unde este solicitat serviciul, Vodafone ofera urmatoarele servicii:
-

colocare fizica in interiorul cladirii Vodafone in Rack standard sau
colocare fizica in exteriorul cladirii, echipamentele Operatorului fiind colocate in Rack standard amplasat intrun shelter (container) pe teren neconstruit;
colocare virtuala.

1.5 Facilitatile si serviciile conexe care sunt furnizate de Vodafone sunt:
- servicii de acces insotit;
- asigurarea unor masuri de securitate pentru echipamentele Operatorilor la acelasi nivel cu cele asigurate de
Vodafone echipamentelor proprii;
- incalzire, ventilatie si/sau climatizare;
- protectie seismica;
- bara de impamantare pentru echipamente;
- iluminat, inclusiv de avarie, pentru instalare si intretinere;
- sisteme de detectare a fumului si prevenire a incendiilor;
- serviciul de intretinere a spatiului si a utilitatilor furnizate;
- servicii de curatenie in spatiul colocat.
2. Acces la spatiul colocat
2.1. Accesul la spatiul colocat se poate realiza in urma notificarii prealabile a Operatorului in acest sens, trasmitand la
adresa de email: site_access@vodafone.com solicitarea de acces conform formularului din Appendix 2 din prezenta
anexa.
2.2. Notificarile vor fi transmise catre Vodafone cu minim 2 zile lucratoare inainte de data solicitata pentru acces,
exceptie facand interventiile in regim de urgenta, cand solicitarile de access pot fi transmise:
- cu minimum 4 ore inainte de momentul in care se doreste accesul, daca solicitarea se transmite in timpul orelor
de lucru;
- cu minimum 8 ore inainte de momentul in care se doreste accesul, daca solicitarea se transmite in afara orelor
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de lucru.
Se considera ore de lucru intervalul orar cuprins intre 08.00 am si 04.00 pm, de luni pana vineri, cu exceptia
sarbatorilor legale.
2.3. Vodafone va raspunde in termen de maximum 48 de ore si va comunica acordul sau dupa caz va propune alta
data/interval orar. In vederea accesului in regim de urgenta, Operatorul va transmite solicitarea si la adresa de email:
NOCBucuresti_ro@vodafone.com, precum si telefonic la numarul 0372028720.
2.4. Orice Intrare/Iesire dintr-o locatie apartinand Vodafone se face cu anuntarea prealabila a NOC-ului, astfel:
reprezentantul Operatorului va telefona in NOC Vodafone (0722 200 236, 037 202 8720) pentru a specifica “Site
IN” si “Site OUT”, precum si in cazul in care trebuie sa comunice ceva sau sa ceara acordul pentru o anumita actiune,
de exemplu sa ceara acordul pentru intreruperea tensiunii in amplasament. Orice intrerupere in amplasament a
alimentarii cu energie electrica a unui echipament sau a traficului de voce se face cu anuntarea telefonica a NOC.
2.5. Accesul persoanelor autorizate de Operator in locatia Vodafone este limitat doar la executarea si indeplinirea
obligatiilor asumate prin prezentul Acord, in caz contrar prezenta acestor persoane in locatiile Vodafone fiind
considerata abuziva.
2.6. Persoanele autorizate de catre Operator pentru acces la echipamentele sale instalate in locatiile Vodafone au
obligatia de a respecta si aplica normele de securitate a muncii si securitate la foc aplicabile in locatiile respective
si sunt obligate sa aiba fisele de securitate a muncii vizate la zi. In caz contrar, Vodafone este exonerat de orice
raspundere privind orice incidente/accidente ale personalului autorizat al Operatorului, in legatura cu aceste
aspecte.
2.7. Persoanele autorizate de Operator pentru acces la echipamentele proprii trebuie sa execute lucrarile de instalare,
intretinere si reparatii a echipamentelor, fara a perturba functionarea echipamentelor Vodafone sau ale tertilor
Operatori existenti in locatie.
2.8. Accesul in spatiile Vodafone se va face doar insotit, accesul neinsotit reprezentand un risc semnificativ pentru
integritatea echipamentelor si securitatea retelei Vodafone. Partile vor stabili in prealabil aranjamente de acces
insotit la spatiul colocat, cu respectarea prevederilor art. 2 si la tarifele specificate la art. 9.
2.9. Vodafone va aloca spatiul disponibil in urmatoarea ordine de prioritati:
-

pentru relocare sau solicitare de spatiu suplimentar de catre Operatorii colocati existenti;
in ordinea in care au fost primite cererile de colocare pentru o anumita locatie

2.10. Vodafone poate refuza o cerere de colocare spatiu in urmatoarele situatii:
-

solicitarea nu este rezonabila sau fezabila din punct de vedere tehnic;
lipsa spatiului colocabil si refuzul solicitantului de a suporta costurile amenajarii unui nou spatiu in acest scop;
colocarea nu este posibila din punct de vedere tehnic;
colocarea poate pune in pericol securitatea nationala sau un alt interes public major.
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3. Restrictii de utilizare
3.1. Spatiul de colocare va fi utilizat de Operator numai pentru gazduirea si exploatarea echipamentelor necesare
functionarii serviciilor de interconectare.
3.2. Echipamentele instalate de Operator in spatiul de colocare trebuie sa fie compatibile din punct de vedere al emisiei
electromagnetice si al cerintelor de temperatura cu echipamentele instalate deja de alti Operatori si de Vodafone.
In acest sens, echipamentele Operatorului trebuie sa respecte standardul ETS 300 019 pentru reglementarea
cerintelor de temperatura si umiditate si Directiva Comisiei Europene 89/336/EEC.
3.3. Nu este permisa amplasarea fara acordul Vodafone, in spatiul de colocare, a altor echipamente decat cele prevazute
in proiectul tehnic, necesare interconectarii retelei Operator cu reteaua Vodafone.
4. Obligatiile Operatorului colocat (Colocatar)
4.1 Operatorul se obliga sa plateasca tarifele corespunzatoare pentru serviciile de colocare prevazute in anexa „Lista de
Tarife Vodafone pentru Interconectare IP”.
4.2 Operatorul comunica in scris Vodafone lista persoanelor autorizate sa acceseze locatiile Vodafone (salariati,
colaboratori sau contractori) potrivit prevederilor art. 2 din prezenta Anexa.
4.3 Operatorului ii este interzisa interconectarea echipamentelor sale cu echipamentele proprietatea altor clienti ai
Vodafone aflate in spatiul / spatiile colocate, fara acordul prealabil si scris al Vodafone, sub sanctiunea incetarii
imediate a serviciului de colocare, pe baza unei notificari prealabile de 10 zile lucratoare si numai in situatia in care
Operatorul nu se conformeaza solicitarii Vodafone.
4.4 Operatorul nu va opera nici o modificare la spatiul colocat fara consimtamantul scris prealabil al Vodafone.
4.5 Operatorul va utiliza exclusiv echipamente care au aprobarile prevazute de lege, in caz contrar Operatorul va
raspunde pentru toate prejudiciile directe si indirecte cauzate Vodafone sau utilizatorilor Vodafone.
4.6 Operatorul asigura compatibilitatea permanenta a echipamentului propriu cu cel al Vodafone si respecta
standardele tehnice si specificatiile care sunt aplicabile in Romania referitor la echipamentul din reteaua de
comunicatii electronice. Aceasta prevedere include, dar nu se limiteaza la standardele pentru emisii
electromagnetice; standarde privind electro securitatea si respectiv cerintele pentru disiparea caldurii.
4.7 Operatorul se obliga sa execute in termen de 30 zile calendaristice de la constatare cu avizul Vodafone, in bune
conditii si pe cheltuiala sa, toate lucrarile de intretinere si reparatii de natura locativa care cad in sarcina Operatorului
potrivit dispozitiilor legale si sa informeze Vodafone, imediat ce constata, cu privire la orice accidente sau degradari
ale Spatiului Colocat.
4.8 Operatorul va pastra in bune conditii spatiul colocat si acolo unde sunt acordate, facilitatile de colocare si le va
intretine in mod corespunzator.
4.9 Operatorul se obliga sa faca reparatiile pe cheltuiala sa in situatia degradarii spatiului cauzata de culpa Operatorului,
chiar daca reparatiile nu sunt de natura locativa; fac exceptie de la aceste prevederi uzura normala a spatiului ca
urmare a folosirii acestuia.
4.10 Operatorul va aduce modificari spatiului inchiriat, inclusiv modernizare si / sau utilare, numai cu acordul prealabil
scris al Vodafone. Costurile aferente unor astfel de modificari vor fi suportate integral de Colocator. La incetarea
Contractului, modificarile aduse spatiului inchiriat vor fi preluate fara plata in patrimonial Vodafone.
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4.11 Operatorul se obliga sa se asigure ca echipamentele sale nu afecteaza buna functionare a echipamentelor
Vodafone sau ale tertilor, existente in locatiile respective.
4.12 Operatorul va notifica Vodafone cu privire la necesitatea efectuarii de reparatii generale asupra spatiului dat in
locatie Operatorului, de indata ce constata necesitatea acestor reparatii sub sanctiunea platii de daune-interese.
4.13 Operatorul va efectua orice reparatie sau lucrare de intretinere care este necesara echipamentului colocat si se va
asigura ca orice astfel de lucrari de intretinere sau reparatii nu vor produce nicio paguba / deteriorare nici unei parti
din spatiul colocat sau facilitatilor aferente colocarii sau locatiilor respective.
4.14 In caz de interferente/perturbatii, urmare a unei notificari primite din partea Vodafone in acest sens, Operatorul
are obligatia de a remedia disfunctionalitatile si de a notifica atat in scris (fax si e-mail), cat si telefonic persoana
autorizata a Vodafone asupra rezultatului verificarii/remedierii in termen de 24 ore de la anuntarea sa de catre
Vodafone.
4.15 Operatorul nu va interveni in nici un fel asupra echipamentelor Vodafone sau ale tertilor aflate in spatiile in care
are acces.
4.16 Operatorul va executa lucrarile de instalare a echipamentelor si mijloacelor sale numai in conformitate cu proiectul
avizat de catre Vodafone si va detine pentru acestea toate autorizatiile necesare prevazute de lege, precum si toate
avizele necesare pentru lucrarile ce au fost initiate de el.
4.17 Operatorul va respecta normele de securitate la foc si de securitate a muncii, impuse prin actele normative in
vigoare si va lua ansamblul de masuri necesare pentru ca salariatii Operatorului sau alte persoane sa nu aiba de
suferit in urma incalcarii acestora. Operatorul este responsabil pentru toate evenimentele produse sau provocate
din culpa sa in spatiile inchiriate si isi asuma toate pagubele, exonerand de raspundere Vodafone.
4.18 Operatorul nu va putea sa plaseze firme sau embleme ale societatii sale in spatiul colocat sau in locatia Vodafone
decat dupa obtinerea in acest sens a acordului scris al Vodafone.
4.19 Operatorul nu are dreptul sa instaleze in spatiul pus la dispozitie de Vodafone in baza prezentului contract
echipamente de interconectare apartinand tertilor, fara acordul expres al Vodafone.
4.20 Operatorul se obliga sa elibereze spatiile ocupate in baza prezentei Anexe urmare a solicitarilor primite in acest
sens din partea Vodafone in conformitate cu prevederile prezentului Acord.
4.21 Operatorul il va instiinta pe Vodafone in timp util de orice incercare de uzurpare de care a luat cunostiinta.
5. Obligatiile Vodafone (Locator)
5.1 Vodafone se obliga sa predea Spatiul care face obiectul prezentului Contract pe baza de Proces Verbal de PredarePrimire, conform Appendix 1.
5.2 Vodafone se obliga sa efectueze reparatiile generale pe durata contractului, daca in acest timp imobilul/(shelterul) unde se afla spatiul va avea nevoie de astfel de reparatii, inclusiv reparatiile aferente instalatiilor electrice - in
masura in care acestea implica structura imobilului inchiriat - precum si orice reparatii care, in conformitate cu
prevederile Codului civil, revin Vodafone.
5.3 Vodafone se obliga sa permita accesul programat al personalului Operatorului nominalizat in solicitarea de acces
la spatiile colocate si respectiv accesul de urgenta conform prevederilor art. 2.
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5.4 Vodafone se obliga sa respecte normele de securitate a muncii si de securitate la foc, conform reglementarilor
legale in vigoare si sa ia ansamblul de masuri necesare pentru ca Operatorul sau terte persoane sa nu aiba de suferit
in urma incalcarii acestora.Vodafone este responsabil pentru eventualele evenimente produse sau provocate din
culpa sa in spatiile inchiriate ca urmare a nerespectarii normelor precizate anterior si isi asuma toate pagubele
directe cauzate Operatorului.
5.5 Vodafone se obliga sa emita si sa comunice Operatorului facturile aferente serviciilor prestate in baza prezentului
contract.
5.6 Vodafone nu raspunde de intreruperea functionarii sau functionarea necorespunzatoare a echipamentelor
Operatorului cauzate de defectiuni ale acestora, de intreruperile sau furnizarea neadecvata de energie electrica
datorate furnizorului local de energie electrica.
5.7 In caz de intrerupere sau functionare necorespunzatoare a oricarui element aferent facilitatilor de colocare,
Vodafone va depune toate eforturile pentru identificarea cauzei intreruperii sau disfunctionalitatii si pentru
remedierea situatiei in cel mai scurt termen posibil.
5.8 Vodafone va incepe actiunile descrise in art. 5.7. in maxim o ora de la momentul luarii la cunostinta a respectivei
disfunctionalitati si nu va percepe tarife aditionale daca intreruperile sau functionarea necorespunzatoare nu sunt
imputabile Operatorului.
6. Reparatii si intretinere
6.1 In cazul nerespectarii de catre Operator a obligatiilor de la art. 4 din prezenta Anexa, Vodafone este indreptatita sa
efectueze orice lucrare de intretinere/reparatie cu resurse proprii si sa factureze Operatorul pentru costurile
implicate datorita nerespectarii obligatiilor de catre Operator. Pentru a nu exista niciun dubiu, o asemenea factura
va fi transmisa de catre Vodafone Operatorului odata cu factura lunara.
6.2 Vodafone are dreptul sa inspecteze, sa asiste si sa revada orice lucrare de reparatie sau de intretinere efectuata de
Operator in interiorul locatiei.
7. Comunicari
7.1 Orice notificari sau comunicari necesar a fi efectuate in temeiul sau in legatura cu prezenta anexa, se vor considera
ca transmise corespunzator daca:
- au fost predate persoanei de contact la adresele mentionate mai jos sau la o alta adresa ce a fost comunicata
celeilalte Parti;
- au fost transmise prin fax la numerele de fax menţionate mai jos sau la un alt numar ce a fost comunicat
celeilalte Parti, la data confirmarii transmisiei mentionata pe raportul de transmitere generat de aparatul fax al
Partii expeditoare;
- au fost trimise prin scrisoare recomandata la adresele menţionate mai jos sau la o alta adresa ce a fost
comunicata celeilalte Parti, la data mentionata pe recipisa de confirmare de primire; sau
- au fost transmise prin e-mail.
7.2 Notificarile si comunicarile se vor transmite la adresele si/sau numerele de fax de mai jos:
Locator:
Vodafone Romania S.A.:
Pentru notificari tehnice:
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Adresa: Vodafone Romania SA, Str. Barbu Vacarescu, Nr. 201, Sector 2, Bucuresti
In atentia: Maria Rosenberg – Project Coordinator
e-mail: maria.rosenberg1@vodafone.com
fax: 0372 022 570
tel: 0722.309.803
Pentru notificari comerciale si contractuale:
Adresa: Vodafone Romania SA, Str. Barbu Vacarescu, nr.201, sector 2, Bucuresti
in atentia: Nicoleta Matei – Manager de Produs, Interconectare
e-mail: nicoleta.matei@vodafone.com
fax: 0372 02 1415
tel: 0721.222.619
Operator:
Pentru notificari tehnice:
Adresa: .....................................
in atentia: .......................................
e-mail:....................................
tel: ........................
fax: .......................
Pentru notificari comerciale si contractuale:
Adresa: .....................................
in atentia: .......................................
e-mail:....................................
tel: ........................
fax: .......................
7.3 Orice modificare a datelor de identificare inclusiv cele de contact vor fi notificate celeilalte Parti contractante in
termen de 10 zile calendaristice de la producerea lor, sub sanctiunea inopozabilitatii acestora.
8. Durata si Incetarea Contractului
8.1 Prezenta anexa incepe sa produca efecte din momentul indeplinirii tuturor conditiilor suspensive mentionate la art.
8.2 si pana la data incetarii dreptului Vodafone de utilizare a imobilelor in care sunt situate spatiile oferite
Operatorului spre colocare si a oricarei prelungiri a acestuia, mentionate in Appendix 3 („Locatii Colocate”), asa cum
este aceasta redactata in momentul incheierii prezentei Anexe sau dupa cum va fi modificata si completata in baza
solicitarilor ulterioare ale Operatorului, pentru fiecare locatie in parte.
8.2 i) Conditiile suspensive ale colocarii sunt urmatoarele si vor fi indeplinite in ordinea mai jos stabilita:
a) Obtinerea acordului mentionat la art. 8.3. Demonstrarea indeplinirii acestei conditii se face prin notificarea scrisa
a Vodafone transmisa Operatorului in cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii acceptului/ refuzului
Personelor titulare. Aceasta notificare va include si termenul minim pentru care se poate acorda dreptul de colocare
pentru locatia respectiva, termen care nu poate fi mai scurt decat perioada pentru care Vodafone are dreptul
contractual de folosinta asupra spatiului respectiv.
b) Agrearea proiectului tehnic de colocare mentionat la art. 4.16. Demonstrarea indeplinirii acestei conditii se face
prin aprobarea scrisa a Vodafone a proiectului tehnic agreat cu Operatorul. Vodafone va da raspuns Operatorului cu
privire la aprobarea sau respingerea proiectului tehnic in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data depunerii
acestuia.
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c) Agrearea de catre Operator a tarifului mentionat la art. 9.3. Demonstrarea indeplinirii acestei conditii se face prin
aprobarea scrisa a Operatorului asupra tarifului de realizare a solutiei de acces si de amenajare a spatiului de
colocare transmis de Vodafone Operatorului.
ii) Vodafone va depune toate diligentele necesare in vederea indeplinirii conditiilor de mai sus in termen de cel mult
20 de zile lucratoare de la data depunerii proiectului tehnic al Operatorului.
8.3 Vodafone aduce la cunostinta Operatorului ca spatiile colocate nu sunt in proprietatea sa, dreptul de folosinta
asupra acestora fiind asigurat in baza unor contracte ce ii asigura dreptul de utilizare a acestor spatii incheiate cu
proprietarii imobilelor in care sunt situate spatiile sau cu alte persoane ce au dreptul de folosinta asupra acestora
(„Persoane titulare”).
Pentru indeplinirea conditiei suspensive prevazute la art. 8.2 punctul i) lit. a), Vodafone isi asuma obligatia de
diligenta de a intreprinde toate eforturile legale ce ii stau la dispozitie pentru a obtine acordul persoanelor
mentionate la art. 8.3. in vederea colocarii Operatorului. Operatorul va fi instiintat cu privire la raspunsul Persoanelor
titulare in termenul si conditiile prevazute la art. 8.2, punctul i) lit. a) daca raspunsul Persoanelor titulare este negativ
sau conditionat, instiintarea va fi insotita de o copie a acestuia.
8.4 Durata dreptului de colocare pentru fiecare locatie in parte, asa cum este aceasta prevazuta in Appendix 3 sau in
solicitarile ulterioare ale Operatorului va fi prelungita la solicitarea scrisa a Operatorului, transmisa Vodafone cu
minim 3 luni inainte de expirarea acestei durate.
8.5 Durata dreptului de colocare prevazuta la art. 8.4. se va prelungi sub conditia suspensiva a prelungirii contractului
incheiat de Vodafone cu titularul dreptului de folosinta asupra spatiului colocat, asa cum este acesta mentionat la
art. 8.3.
8.6 Operatorul nu are dreptul sa subinchirieze spatiul sau sa cesioneze prezenta Anexa, pe toata durata de valabilitate
a acestuia sub sanctiunea platii de daune – interese catre Vodafone si a dreptului acestuia de a solicita rezilierea de
plin drept a serviciului de colocare, fara indeplinirea vreunei formalitati.
8.7 Oricand pe parcursul derularii Vodafone are dreptul de a inceta serviciul de colocare pentru una sau mai multe
locatii, in urmatoarele conditii obiective temeinic justificate de cerintele legale sau de reglementare, cum ar fi dar
nelimitat la: echipamente instalate de catre Operator fara respectarea normelor P.S.I., normelor de protectia muncii,
normelor de protectie civila, printr-o notificare prealabila de minimum 30 zile calendaristice. Termenul acordat prin
notificare in niciun caz nu va fi mai mare decat termenele legale din reglementarile speciale in aceste domenii sau
termenele impuse de organele abilitate in a verifica indeplinirea obligatiilor legale din aceste reglementari.
8.8 Oricand pe parcursul derularii , Vodafone are dreptul de a denunta serviciul de colocare pentru una sau mai multe
locatii printr-o notificare prealabila de 6 luni, daca ofera Operatorului posibilitatea de a reruta prin alt PoI traficul de
interconectare terminat prin PoI-ul pentru care s-a stabilit colocarea sau de a se interconecta in alte puncte de
interconectare/acces puse la dispozitie de catre Vodafone conform ORI IP.
8.9 Operatorul are dreptul de a denunta serviciul de colocare pentru una sau mai multe locatii printr-o notificare
prealabila transmisa Vodafone in acest sens cu cel putin 30 de zile calendaristice in avans. Operatorul va fi obligat
la plata chiriei pana la data Procesului verbal de predare - primire a echipamentelor colocate. Plata facturii se va face
in conformitate cu termenii Anexei „Facturarea si Plata” a Acordului de Interconectare dintre Parti.
8.10 Vodafone are dreptul de a denunta serviciul de colocare cu o notificare prealabila de minim 3 luni, dar in niciun caz
mai mare decat perioada de notificare din contractul in baza caruia Vodafone detine dreptul de folosinta asupra
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unei anumite locatii, pentru o anumita locatie oricand pe parcursul derularii prezentei Anexe, ca urmare a incetarii
dreptului Vodafone de folosinta asupra locatiei respective.
8.11 Exceptand situatiile in care este prevazut in mod expres altfel in prezenta Anexa, in cazul in care una dintre Parti
nu-si indeplineste oricare dintre obligatiile ce-i revin potrivit acesteia, cealalta Parte poate sa notifice Partea aflata
in culpa in legatura cu neindeplinirea obligatiilor contractuale. Daca Partea in culpa nu-si indeplineste aceste
obligatii in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea notificarii, cealalta Parte va fi indreptatita sa solicite
rezilierea serviciului de colocare pentru locatia in legatura cu care nu au fost respectate obligatiile contractuale.
Rezilierea va avea loc de plin drept, fara a fi nevoie de interventia instantei de judecata sau de vreo alta formalitate,
pe baza unei notificari adresate Partii in culpa in acest sens.
8.12 La incetarea serviciului de colocare pentru una sau mai multe locatii, Operatorul va preda Vodafone spatiul colocat
in aceleasi conditii ca si cele descrise initial in Procesul Verbal de Predare – Primire Spatiu, cu exceptia uzurii
normale. Operatorul va suporta orice cost de restaurare a spatiului de colocare ca urmare a deteriorarii din vina sa.
9. Tarife
9.1 Tarifele pentru accesul autorizat al personalului Operatorului sunt:
9.1.1
9.1.2
-

Taxa de vizitare locatie (”site survey”): 70 Euro
In functie de tipul de acces (programat/de urgenta) si de momentul in care se realizeaza acesta:
10 Euro/ora pentru accesul programat in timpul orelor de lucru
20 Euro/ora pentru acces de urgenta sau in afara orelor de lucru

Orele de lucru sunt considerate in perioada: 8.00 am – 4.00 pm, Luni – Vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.
Fractiunile orare se tarifeaza ca ora intreaga. Tarifele de mai sus nu includ TVA.
Nota:
Tariful de acces se aplica pentru interventiile care sunt necesare in locatiile Vodafone; in termen de 2 (doua) zile
lucratoare de la data fiecarei interventii Operatorul va trimite o notificare catre Vodafone in atentia Maria
Rosenberg – Project Coordinator (maria.rosenberg1@vodafone.com), in care va mentiona numarul de
ore/interventie; numarul de ore/interventie va fi agreat impreuna cu inginerul de zona Vodafone. Citirea de
contoare nu se supune prevederilor acestui capitol. In situatia in care Operatorul nu transmite notificarea cu
numarul de ore de interventie in intervalul mentionat mai sus, Operatorul va avea obligatia de a plati numarul de
ore facturat de Vodafone in conformitate cu propriile inregistrari. Contravaloarea tarifului de acces se va factura de
catre Vodafone, impreuna cu tariful lunar pentru utilizarea spatiului.
9.2 Tarifele de utilizare a spatiului aferent locatiilor indoor unde Vodafone ofera servicii de colocare sunt:
-

9,47 euro/unitate rack, in conditiile utilizarii unui rack standard, amplasat intr-o cladire in care se poate realiza
colocarea echipamentelor Operatorului;
15 euro/mp pentru spatiile colocabile situate in localitati urbane, in caz ca se doreste doar inchirierea spatiului
util.

Tarifele prevazute mai sus nu includ consumul de energie electrica corespunzator functionarii echipamentelor
Operatorului, colocate in spatiul Vodafone. Tarifele nu contin TVA. Serviciile si facilitatile puse la dispozitia
Operatorului si incluse in cuantumul tarifului lunar de colocare sunt: rezervare putere frigorifica de pana la 8500
BTU/h, serviciul de curatenie in locatia Vodafone, serviciul de paza / securitate, serviciul de intretinere a sistemelor
de ventilatie / aer conditionat, serviciul de salubritate, serviciul de intretinere a instalatiilor de iluminare.
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9.2.1

Tariful de utilizare a spatiului este datorat de catre Operator incepand cu data punerii la dispozitia acestuia a
spatiului colocabil si a facilitatilor necesare pentru colocare, data consemnata in Procesul verbal de predare –
primire spatiu.

9.3 Tariful de elaborare a proiectului de acces si colocare este de 700 Euro fara TVA / PoA.
9.4 Tariful de realizare a solutiei de acces si de amenajare a spatiului de colocare:
9.4.1

Tariful de realizare a solutie de acces si de amenajare se calculeaza pe baza costurilor rezultate din devizele
specifice la care se adauga o rata rezonabila de recuperare a capitalului investit.
Tariful este compus din:
a. Cost de proiectare, conform devizului proiectantului;
b. Taxa de avizare conform actelor normative in vigoare;
c. Cost de realizare, conform devizului constructorului (materiale, manopera, profit);
d. Rata de recuperare a capitalului investit
e. Costul punerii la dispozitie a facilitatilor tehnice (climatizare, surse neintreruptibile de alimentare,
subrepartitoare, cabluri de legatura, sisteme de acces securizat, shelter, rack, ODF etc.)

9.4.2

Metodologia de partajare a costurilor pentru amenjarea spatiului de colocare de catre Operator ce va fi aplicata
este prezentata mai jos:

9.4.2.1 Pentru sumele datorate de un singur Operator pentru amenajarea spatiului, precum si a cotei ce revine fiecarui
Operator, in cazul mai multor Operatori, plata se face integral, inainte de inceperea lucrarilor in baza devizului
transmis de Vodafone, eventualele sume suplimentare achitandu-se la punerea la dispozitia Operatorului a
spatiului de colocare, daca Partile nu convin altfel.
9.4.2.2 a) Astfel, modalitatea de plata este convenita prin contractul de colocare iar pentru partajarea costurilor se va
utiliza urmatoarea formula:
Primul Operator caruia i s-a alocat spatiu va plati Vodafone costurile totale pentru amenajarea spatiului
colocabil.
Ultimul Operator caruia i s-a alocat spatiu va plati fiecaruia dintre Operatorii colocati carora li s-a alocat anterior
spatiu, partea corespunzatoare din costurile totale pentru pregatirea spatiului colocabil, potrivit formulei:
Cn = Ct / [n(n-1)]
Unde:
Cn = reprezinta suma pe care trebuie sa o plateasca al n-lea Operator colocat fiecaruia dintre Operatorii carora
li s-a alocat anterior spatiu in cadrul spatiului colocabil respectiv.
Ct = reprezinta costul total pentru pregatirea spatiului colocabil
n = reprezinta numarul total de Operatori carora li s-a alocat spatiu in cadrul spatiului colocabil respectiv.
b) Vodafone va putea pune spatiul colocat la dispozitia ultimului Operator numai dupa ce acesta face dovada
platii mentionate la acest articol.
9.5 Tarife pentru facilitati /servicii puse la dispozitia Operatorului colocat. Furnizarea urmatoarelor facilitati / servicii va
fi tarifata in cazul colocarii:
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9.5.1

Serviciile ale caror tarife se calculeaza in functie de suprafata (serviciul de curatenie in locatia Vodafone,
serviciul de paza / securitate, serviciul de intretinere a sistemelor de ventilatie / aer conditionat, serviciul de
salubritate, serviciul de intretinere a instalatiilor de iluminare), sunt incluse tariful pentru utilizarea spatiului.

9.5.2

Operatorul va incheia contract direct cu furnizorul de energie electrica si va plati direct acestuia. Daca
Operatorul primeste aviz negativ de conectare la reteaua publica de distributie de energie electrica, la cererea
Operatorului Vodafone va investiga daca poate permite conectarea in instalatiile electrice proprii.

10. Facturarea si plata
10.1. Clauzele referitoare la facturare si plata sunt cele prevazute in Anexa „Facturarea si Plata” a prezentului Acordului.

OPERATOR

VODAFONE ROMANIA S.A.
Romeo Milea
Director Network Deployment
Enterprise Solutions

& Technology

Data:
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Appendix 1
- Model Proces Verbal de Predare - Primire Spatiu
Nr. ................. incheiat astazi ______________
Incheiat intre Vodafone Romania SA, cu sediul in Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, sect. 2, Bucuresti, reprezentata de
............................ / ...................... (nume / functie), numita in continuare Locator si ...................................cu sediul in
............................................. reprezentata de ................................./ ..........................(nume / functie), numita in continuare Locatar.
Nume amplasament : .................................................. .
Adresa amplasament : ........................................................... .
Rezervare la grup electrogen : DA

NU

Curent continuu securizat cu baterii : DA
Consum energie:

Contor

NU

Conform specificatii tehnice echipamente

Contor:
Serie:............................... .
Numar:............................. .
kWh la pornire: ................ .
Spatiu inchiriat: Interior nr „U-uri”______
Exterior

nr „U-uri”______

La locatia Locatorului s-au montat / demontat urmatoarele echipamente apartinand Locatarului:
Nr

Echipament

Tip

Serie

Total consum estimat energie electrica (in cazul in care consumul se calculeaza pe baza specificatiilor tehnice
echipamente): ............................. .
Nota: Vezi specificatii tehnice atasate
Prezentul Proces Verbal de Predare Primire a fost incheiat astazi ..................in 2 (doua) exemplare originale, cate unul
pentru fiecare parte contractanta.
Operator

VODAFONE ROMANIA S.A.
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Reprezentant

Reprezentant

(Nume, semnatura)
–

(Nume, semnatura)
Incheiere model –

Operator

VODAFONE ROMANIA S.A.

Reprezentant Comercial
Nume
Dept.
Semnatura
Reprezentant Tehnic
Nume
Dept.

Reprezentant Comercial
Nume
Dept.
Semnatura
Reprezentant Tehnic
Nume
Dept.

Semnatura

Semnatura
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Appendix 2

Formular obtinere acces intr-un site VDF

Nume
Operator *
Cod Site /
locatie VF *
RID
Tip Lucrare *
Responsabil
VDF *
Lista Personal
*

Nume,
Prenume

Serie si Unitatea
Data
Nr CI Emitenta emiterii

CNP

Domiciliul Auto

Telefon

Scop detaliat
*
Detalii
tehnice
lucrare *
Perioada *
Interval Orar *

Lucrarea
necesita
intrerupere
trafic *
23.00-05.00
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Interval orar
intrerupere
trafic aprobat
de Vodafone *
Nota:
1. Daca lucrarea nu se face cu intrerupere de trafic, se va trece N/A
2. Daca lucrarea se face cu intrerupere de trafic se va intervalul orar aprobat de VDF
3. * - campuri obligatorii
Operator

VODAFONE ROMANIA S.A.

Reprezentant Comercial
Nume
Dept.
Semnatura
Reprezentant Tehnic
Nume
Dept.

Reprezentant Comercial
Nume
Dept.
Semnatura
Reprezentant Tehnic
Nume
Dept.

Semnatura

Semnatura

pag. 14 din 15

Acord de Interconectare IP Vodafone – Operator
Solutia de Interconectare IP directa in spatiul Vodafone: Colocare

Appendix 3 – Locatii Colocate
Denumire locatie

Adresa locatie spatiu colocat

Data expirarii dreptului Vodafone de
utilizare a imobilelor in care sunt
situate spatiile oferite Operatorului
spre colocare

Operator

VODAFONE ROMANIA S.A.

Reprezentant Comercial
Nume
Dept.
Semnatura
Reprezentant Tehnic
Nume
Dept.

Reprezentant Comercial
Nume
Dept.
Semnatura
Reprezentant Tehnic
Nume
Dept.

Semnatura

Semnatura
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