
Bucuresti, 28 iunie 2017

A fost semnat actul adiţional nr. 2 la contractul nr. 73/2015 privind

“Servicii de Informare şi Publicitate aferente proiectului Modernizarea

instalaţiilor pe Magistralele 1, 2, 3 şi TL de metrou. Instalaţii de

control acces”

În data de 28 iunie 2017, Metrorex S.A. a semnat la sediul său actul adiţional nr. 2 la

contractul de servicii de Informare şi Publicitate nr. 73/2015.

Obiectul prezentului act adiţional îl constituie prelungirea duratei contractuale până

la îndeplinirea tuturor obligaţiilor corespunzătoare finalizării lucrărilor de execuţie

aferente instalaţiilor de control acces, respectiv până la data semnării fără obiecţiuni

a Procesului Verbal de recepţie şi a Provesului Verbal de punere în funcţiune la

terminarea lucrărilor în cadrul contractului nr.78/2015.

Prelungirea duratei contractului nu conduce la modificarea preţului contractului

73/2015.

Actul adiţional a fost semnat cu societatea The Mansion Advertising

S.R.L.

Obiectivul proiectului reprezintă optimizarea accesului călătorilor în reţeaua existentă

de transport cu metroul, diminuarea fraudei prin modernizarea instalaţiilor de control

acces şi îmbunătăţirea evacuării în caz de necesitate (incendiu, evacuare forţată etc).

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură
Mare.

Persoana de contact: Andreea Robe
Email: andreea.robeatmetrorex.ro
Societatea Comerciala de Transport cu Metroul- Metrorex S.A.
Bucuresti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sect. 1, site: www.metrorex.ro
Tel: 021 336 00 90, interior 5398
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