
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 LA  
CONTRACTUL DE SERVICII NR. 62/27.05.2021 

 
Art. 1. PARŢILE CONTRACTANTE 

Între:  
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ, cu sediul în Sos. Vitan-Bârzeşti, nr. 11, 

sector 4, Bucureşti, telefon: +40 213320954; Fax: +40 213320615; e-mail: office@brml.ro; cod fiscal 
RO4283376, cont IBAN RO80 TREZ 23G800130203030X deschis la Trezoreria sector 4, reprezentat 
prin Director general ing. Roberta TODOR, în calitate de achizitor, pe de o parte  
şi 

operatorul economic S.C. X GUARD SECURITY SYSTEM S.R.L. cu sediul în comuna 
Tunari, Str. Nicolae Bălcescu,  nr. 7A, Camera 1, județul Ilfov, tel: 0374.951.755, număr de înmatriculare 
la Registrul Comerţului J23/3825/2016, cod fiscal RO36559101, cont trezorerie 
RO23TREZ4215069XXX012878 deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentat prin  administrator Dl. Valentin 
TÂRNARU în calitate de prestator, pe de altă parte. 
 

 Au convenit să încheie prezentul act adițional la contractul de prestări servicii cu nr. 
62/27.05.2021, conform art. 6.2 în urmatoarele condiții: 
 

Art. 2. Se suplimentează valoarea contractului cu suma de 117.390,00 lei fără TVA, la care se adaugă 
TVA  în valoare de 22.304,10lei, valoare totală 139.694,10 lei cu TVA, iar art. 5.2  din contract va avea 
următorul conținut: 
ˮValoarea serviciilor de pază, prestate de către prestator nu va depăşi valoarea maximă alocată de: 
329.775,60 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 19% în valoare de 62.657,36 lei. Valoarea contractului 
de achiziție publică de prestare servicii cu TVA este de 392.432,96 lei . 
Valoarea maximă alocată a contractului nu reprezintă o obligație a achizitorului de a achiziționa serviciile 
până la concurența sumei prevăzute." 
 

Art. 3. Se modifica art. 6.1  din contract și va avea următorul conținut: 
"Prezentul contract de achiziție publică de prestare servicii este valabil până la data de 30.04.2022." 
Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate. 
 

Art.4. Prezentul act adiţional a fost încheiat la sediul autorităţii contractante, în două exemplare originale 
cu egală forţă juridică, din care unul pentru achizitor şi unul pentru prestator şi conţine o pagină. 
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