
Nr.8671/15.12.2017 

Act Aditional nr. 1 
la 

Contractul de servicii nr. 7131/25.09.2017 

I. ParJile contractante

A. Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis" cu sediul in Str. Firidei Nr. 2, Sector 3, 

Bucure�ti, tel/fax: 021/3486271, cod fiscal 32579777, cont t, 

reprezentata prin , avand functia de Director �i  avand functia de Contabil , in calitate achizitor pe 

de o parte

�i 

B. S.C. INTELI MANGEMENT SYSTEMS S.R.L., cu sediul in Str. Bradetului, nr. 

11, Sector 4, Bucuresti, CUI: 29948467, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

140/3267/21.03.2012, avand contul , legal reprezentata de Domnul  - Administrator, in 

calitate de prestator, pe de alta parte. 

In baza prevederilor art. 165 alin. (1) din H.G. 395/2016, cu modificarile �i completarile 

ulterioare, partile au convenit la modificarea contractului de servicii nr. 7131/25.09.2017 avand ca 

obiect:,, servicii informatice pentru catalog electronic" prin incheierea prezentului Act Aditional, 

dupa cum urmeaza: 

II. Art. 4 Obiectul si pretul contractului

se modifica �i va avea urmatorul continut: 

4.3 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor 

este de 7.850,86 lei inclusiv TVA, din care 1.253,50 lei TVA, 6.597,36 lei exclusiv TVA, ca urmare 

a prelungirii periodei de prestare a serviciilor. 

servicii Numar 
Pret unitar 

Valoare 
Valoare 

Valoare 
informatice Perioada prestare elevi/ totala rara totala cu 

exclusiv TVA 
pentru catalog servicii luna 

TVA (lei) 
TVA 

(lei) 
TVA 

electronic (lei) (lei) 

Contract 2017 
Octombrie 

2.827,44 537,21 3.364,65 
31 Decembrie 2017 1122 

Prelungire 01 lanuarie 
0,84 

contract 2018 30 Aprilie 2018 
3.769,92 716,28 4.486,20 

Valoare totala contract (2017 + 2018) 6.597,36 1.253,50 7.850,86 

III. Art. 5 Durata contractului

se modifica �i va avea urrnatorul continut: 



5.1 - Durata prezentului contract este de la data semnarii acestuia de catre ambele parti �i 

pana la data de 30.04.2018. 

Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate. 

Prezentul Act aditional s-a incheiat azi 15.12.2017, in 3 (trei) exemplare cate unul pentru 

fiecare parte �i mm! pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucurqti. 

ACHIZITOR, 

Scoala Gimnaziala "Nicolae La bis" 

Director, 

 

Contabil, 

PRESTA TOR, 

S.C. INTELI MANGEMENT SYSTEMS

S.R.L. 

Sectorul 3 al Municipiului Bucure§ti 


