
I. Piir/ile contractante

Act Adiponal nr. l 
la 

Contractul de servicii nr. 2493/13.05.2019 

A. Scoala Gimnaziala "Nicolae Labis", cu sediul Str. Firidei Nr. 2, sector 3, Bucure�ti, cod fiscal 32579777, 

tel/fax 021/3486271, cont trezorerie R reprezentata

prin , aviind functia de Director �i  aviind functia de Contabil fn calitate de acbizitor, pe de o parte 

�i 

B. S.C. Internet si Tebnologie S3 S.R.L., cu sediul fn Calea Vitan nr. 242, Bucuresti, Cod postal: 03130 I, 

telefon, fnregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 140/15452/2017, cod fiscal 
R

38189005, avand contul , reprezentata de - Pre�edinte al Consiliului de Administratie si de - Director 

General Adjunct fn calitate de prestator, pe de alta part e. 

In baza prevederilor art. I 65 al in. (]) din HG 395/2016, cu modificarile �i completarile ulterioare, 

partile au convenit la modificarea contractului de servicii nr. 2493/13.05.2019 aviind ca obiect: ,,servicii de 

suport si mentenanta a plaiformei web aferente site- lui" prin rncheierea prezentului Act Aditional, dupa cum 

unneaza: 

IL Art. 4 Obiectul # pre/ul contractului 

se modifica si va avea urmatorul continut: 

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

5.712,00 lei inclusiv TVA, din care 912,00 lei TVA, 4.800,00 lei exclusiv TVA, ca urmare a prelungirii 

periodei de prestare a serviciilor. 

"servicii de suport si Pret/luna 
Valoare 

Valoare Valoare totala 
Perioada prestarii totala fara 

mentenanta a plaiformei 
serviciului (luni) 

exclusiv 
TVA 

TVA cu TVA 
web aferente site- lui" TVA(lei) 

(lei) 
(lei) (lei) 

Contract 2019 
Mai 

3.200,00 608,00 3.808,00 
31 Decembrie 2019 

Ianuarie 
400,00 

Prelungire contract 2020 
30 Aprilie 2020 

1.600,00 304,00 1.904,00 

Valoare totala contract (2019 + 2020) 4.800,00 912,00 5.712,00 



Cap. V -Art.5 Durata contractului 

se modifica $i va avea unnatorul continut: 

5.1 - Dura ta prezentului contract este de 12 !uni, incepand cu luna mai 2019 si pana la finalizarea 

unei noi proceduri de achizitie, dar nu mai tarziu de 30.04.2020. 

Se introduce Art. 5.3 cu urmatorul continut: 

5.3 - Actul aditional inceteaza de drept in momentul finalizarii procedurii de achizitie publica 

si incheierea unui nou contract de prestari servicii. 

Celelalte clauze ale contractului raman neschimbate. 

Prezentul Act aditional s-a incheiat azi .\�.,\1.�ro.\S ....... , in 3 (trei) exemplare cate unul
pentru fiecare parte $i unul pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucure$ti. 

ACillZITOR, 

Scoala Gimoaziala "Nicolae Labis" 

Director, 

Cootabil, 

PRESTATOR, 

Director General Adj uoct 

Sectorul 3 al Muoicipiului Bucure�ti 




