ANEXA 2
PROCEDURI DE TESTARE SI ACCEPTANTA
Predarea tubetei petraseul inchiriat se va face de către Furnizor catre Utilizator în termen de [X] de zile de la
„Data intrării în vigoare a Contractului”.
In urma predarii Utilizatorul va incepe echiparea tubetei, efectuand si urmatoarele verificari, impreuna cu
Furnizorul:
1. Notificare de către Furnizor, pentru access, conform Procedura Acces;
2. Însoţirea reprezentanţilor Utilizatorului de către un reprezentant al Furnizorului;
3. Constatarea situaţiei existente;
4. Întocmire proces-verbal de constatare situaţie;
5. Semnarea procesului verbal de către Parţi cu observaţii individuale daca exista;
6. Transmiterea către Furnizor de către Utilizator a observaţiilor care necesita soluţionare împreuna cu
termenele de soluţionare;
7. Transmiterea de către Furnizor către Utilizator a modului de soluţionare a observaţiilor;
8. Avizarea de către Furnizor a soluţiilor implementate;
9. Arhivarea procesului verbal şi a anexelor aferente.

Procedura de recepţie
Principalele etape, sub rezerva modificării lor în instrucţiunile specifice ulterioare, sunt:
1. Verificare instalare tubete in tubulatura şi camere de tragere conform planului de execuţie
2. Verificare tubete
a. Pentru tubetele suflate: prin sondaj utilizând metoda suflării cu aer
b. Pentru tubetele instalate în fabrica: prin prezentare certificat de calitate
3. Verificare închidere camere şi camerete de tragere
4. Întocmire proces-verbal de recepţie tronson
5. Arhivare proces-verbal
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ANEXA 3
MODEL DE PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Incheiat azi ..........................., in Bucuresti, între:
(1)

Netcity Telecom S.A., având sediul în Str. Cernăuţi nr. 27C, Sector 2, Bucureşti, România,
înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/23190/2007, cod unic de înregistrare (CUI)
22902080,
reprezentată
de
către
....................................................,
în
calitate
de
................................................, denumită în continuare Furnizor sau Netcity Telecom,
şi

(2)

[●], având sediul la [●], înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul [●], cod unic de
înregistrare (CUI) [●], reprezentată de către [●], denumit în continuare Utilizator

Furnizorul preda, iar Utilizatorul primeste o cantitate de tubete conform tabelului de mai jos:
Nr.
Segment
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Denumire
Strada

De la
A

Pana la
B

Nr
tubete

Lungime
(in m)

Observatii

TOTAL
OBSERVATII:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tubetele sunt conforme cu Specificatiile din contractul nr ................................... si pot fi utilizate pentru
instalarea cablului cu micro-fibra optica.
Furnizor,
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ANEXA 5
SERVICII DE INSTALARE

Serviciile de instalare includ urmatoarele:
Supervizarea urmatoarelor activitati, realizate de Utilizatori cu operatori specializati sau in regie proprie:
1. Instalarea cablului cu micro-fibra optica
2. Jonctionarea cablurilor
Instalarea cablului cu micro-fibra optica se face prin suflare cu un aparat special si cu operatori
specializati. Operatorii vor urmari proiectul de instalare al Utilizatorului, care trebuie sa tina cont de
bransamente, atat cele initiale cat si cele ulterioare. Pentru bransamentele ulterioare se recomanda a se lasa
rezerve de cablu cu micro-fibra in camerele de tragere apropiate.
Jonctionarea cablurilor se efectueaza exclusiv de echipe specializate, cu splicerul.
Pentru o trasabilitate foarte mare a acestei retele, se recomanda efectuarea masuratorilor cu OTDR-ul si
powermetrul (conform FOTP61), dupa lucrarile de jonctionare ale cablurilor, astfel incat fiecare Utilizator sa
aiba documentatia lucrarilor efectuate in cadrul retelei Furnizorului (diagrame de jonctionare, configuratii de
jonctionare si buletine de masuratori).
PROCEDURI DE ACCES
Se aplica in urmatoarele cazuri, in care Utilizatorul trebuie sa aibe acces la infrstructura asociata subterana
‚NetCity’:
- instalarile de cablu cu micro-fibra
- jonctionarile cablurilor
- re-configurarea sau upgradarea retelei Utilizatorului
- avarii
Pentru lucrarile programate, Utilizatorul este obligat sa anunte Furnizorul in scris cu cel putin 48 de ore in
avans la tehnic@net-city.ro sau telefonic la ....................................., iar Furnizorul are obligatia de a-i
permite accesul insotit de un reprezentant NETCITY Telecom.
In cazul avariilor, altele decat cele ale infrastructurii asociatesubterane, Utilizatorul are obligatia anuntarii
deranjamentului la Dispecerat (telefon............... si email: dispecerat@net-city.ro), iar Furnizorul va sprijini
asistenta tehnica in maxim 2 (doua) ore de la momentul anuntarii. Utilizatorul trebuie sa nominalizeze in
scris persoanele imputernicite in anuntarea lucrarilor programate si respectiv neprogramate, in termen de cel
mult 48 de ore de la receptia tubetelor.
NETCITY TELECOM

UTILIZATOR

3

03 Noiembrie 2008

