Nr..
Act

Având în vedere:

aditional nr. 2 la

....12.2..99..

contractul de servicii

nr. 327/28.07.2020

prestarea

parfial

a

3991/22/07.2020, respectivservicilor
întârziereadescrise
montärii conform
_i Dunerii ofertei
în funiunetehinco-financiard
asimulatorului Nr
,

precum _i a contentului
aferent acestuia.
aplicate
TCnalitaile
prestatorului pentru fiecare zi de întârziere a monta
Tunciune a simulatorului 9D,
precum si a contentului aferent acestua.

G e Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS, adresa Spl. Independentel,

C t . Bucuresti, cod fiscal 26597213,

CzOreria
continuare

, denumita

, reprezentat prin

Achizitor, pe de-o parte

si

S.C. PROMAX PRINT S.R.L, avand cod de identificare fiscal RO 18536207, inregistrata, la
ficiul Registruiui Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5288/2006, cu sednul
Bucuresti,
Romania, CONT IBAN

Strada

Virgil Madgearu,
In

28,

sector

1,

, reprezentata legal prin

calitate

atu decis incheirca prezentului act adiional,
Ars. I Se modific

Nr.

de

Prestator,

având urmtorul

de

pe

parte.

alta

coninut:

punctul 4.1 al contractului, respectiv actului adi ional

Nr. 349/10.08.2020, astfel

LOT 4
presteze servicii de organizare proiect ,Muzeul Copilor"
Spafiu dedicat Revoluiilor ^tiinifice, Simulator 5-9D i instalaii luminoase, cod CPV aplicabil
-

4.1 Prestatorul se

obliga

sa

79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2), in cantitatile si in conformitate cu oferta prezentata
conformitate cu

achizitor, parte componenta a prezentului contract, precum si in
prevederile contractuale si legale aplicabile, în spaiile puse la dispoziie de ctre Achizitor, respectiv
Si

acceptata de

catre

camera 34 situat

la parter, camera 53 situat

la etajul I i parial

în camera 20 situatà la parler

ale imobilului din strada Decebal nr. 11, bl. S 14 sector 3 Bucuresti.
valoarea
valoarea contractului cu 113 782,48 lei cu TVA inclus reprezentând
TVA inclus
serviciilor neprestate, respectiv de 107 498,72 lei cu TVA inclus _i 6283,76 lei cu
Art. 2. Se diminueaz

resprezentând penaliti
Astfel, se modific

pentru zilele de întârziere (56 zile, perioada 24.08-18.10.2020).

punctul 5. Pretul contractului, va avea urmtorul

coninut:

catre achizitor
Pretul total convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de
obiectul prezentului contract este de 847.314,22
pentru prestarea conforma a serviciilor ce formeaza
lei exclusiv TVA, respectiv 1 008 303,92 lei cu TVA inclus."

5.1.

,,

decat in
5.2 ,Pretul contractului este ferm si nu va putea fi modificat de catre partile contractante,
conformitate cu prevederile legale aplicabile privind modificarea contractului de achizitie".
5.3 .Pretul contractului va fi platit de catre Achizitor in transe, dupa cum urmeaza:

a)

TRANSA I: 375
ulterior

TVA inclus, plätibila
stabilit
in termenul de plata

483,86 lei exclusiv TVA, respectiv 446 825,80 lei

amenajarii locatiei in conformitate cu obligatile

asumate,

cu

contractual

TVA inclus, platibila

lei cu
TVA, respectiv 85 662,23
71
I:
TRANSA
985,07
b)
asumate, in
cu obligatiile
conformitate
in
ulterior datei de 25.09.2020,

lei exclusiv

stabilit contractual;
lei
TRAN^A III: 72 928,01
ulterior datei

exclusiv

de 25.10.2020, in

lei
TVA, respectiv 86 784,33

conformitate cu

obligatiile

cu

asumate,

termenul de plala

TVA inclus,

in

plátibil

termenul de

plata

pltibil
lei cu TVA inclus,
365,16
89
exclusiv TVA, respectiv
termenul de plata
IV: 75 096,77 lei
asumate, in
TRANSA
obligatiile
d)
in conformitate cu
ulterior datei de 25.11.2020,
inclus, plätibil
lei cu TVA
stabilit contractual;
66,38
cu
299
conformitate
exclusiv TVA, respectiv
in
lei
locatiei/locatiilor,
820,49
dezafectarea
e)TRAN^SA V: 251

stabilit contractual;

dupa
stabilit contractual;
termenul de plata
asumate, in

la receptia

obligatiile

finala a servicilor,

nemodificate.

Art. 2 Toate

contractuale
celelalte clauze

raman

stator,
S.C. PROMAXPXINTARL.

Achizitor,

INICIPIU
E

PROEDUS

1BU

EDUCA

CTE

DIRECTORR

ZvetlanaIileanaPreo

RES

oEDUS
PR

FDUS

A

ROMA

Avizat,
DIRECTOR/ADjUNCT

Ruxandra Georgina Simion

Avizat,
SEF SERVICÍU

Dezvoltare

Eduac ional

Cosmin-Paul Metehau

Avizat

LONSILHERJURIDIC

Avizat,
Muzeul Copiilor

SEF BIROU
Andreea Elena Simion

Intomit,
CONSILIER

Biroul Muzeul

Andreea Prodea

PrODUS
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