Raport curent conform prevederilor art. 225 din Legea nr. 297/2004
Data raportului: 09 iunie 2015
Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist
Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 13328043
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000
Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
Eveniment important de raportat
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acționarii și investitorii
asupra semnării unui contract cu valoare mai mare de 50.000 de euro, cu filiala SMART SA.
Contract:

Nr. 20 / 05.06.2015.

Părți:

CNTEE Transelectrica SA – Sucursala de Transport Sibiu, în calitate de achizitor.
SC SMART SA – în calitate de executant.

Obiectul contractului:

Execuție lucrări de mentenanță majoră la LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni, conform
documentației de proiectare.

Valoarea totală:

5.609.610,11 lei fără TVA, inclusiv cheltuieli diverse și neprevăzute.

Garanții:

Garanţie de bună execuţie a contractului în sumă de 508.280,30 lei, constituită prin rețineri
succesive din sumele datorate de achizitor pentru facturi parțiale.

Penalități:

În cazul în care, executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract,
Achizitorul va calcula iar executantul va plăti, penalităţi în sumă echivalentă cu o cotă de
0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea contractului.
Valoarea maximă a penalităţilor nu va depăşi 15% din valoarea contractului.
În cazul în care Achizitorul nu achită facturile emise de executant la data scadenţei
prevazută în Contract, Achizitorul va plăti, în afara sumei datorate, penalităţi de 0,1% pe zi
de întârziere aplicate la suma rămasă neachitată la data scadenţei. Valoarea maximă a
acestor penalităţi nu va depăşi valoarea întârziată la plată.

Creanţe reciproce:

Nu există.

Termene de plată:

30 de zile de la data înregistrării facturii fiscale la Achizitor în condiţiile respectării clauzelor
contractuale.
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