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Eveniment 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 – Sucursala de mentenanță Sibiu.
Contract:

Nr. 13 / 26.01.2016.

Părți:

CNTEE Transelectrica SA, în calitate de achizitor.
SC SMART SA – Sucursala de mentenanță Sibiu – în calitate de prestator.

Obiectul contractului:

Prestatorul se obligă să presteze serviciul de elaborare a: ”Studiului privind verificarea
schemelor de protecție împotriva loviturilor directe de trăsnet în echipamente de 400-200-110
KV ale stațiilor CNTEE Transelectrica SA. Analiza comparată a metodei normate și a metodei
electrogeometrice”.

Valoarea totală:

279.000 lei fără TVA.

Garanții:

Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă 10% din prețul contractului,
fără TVA, respectiv 27.900 lei.

Penalități:

- pentru nerealizarea din culpă, a serviciilor, la termenele cuvenite, prestatorul va plăti
achizitorului o despăgubire egală cu dobânda penalizatoare corespunzătoare ca procent
dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, aplicată asupra
valorii contractului, pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua următoare datei scadenței
obligației până în ziua îndeplinirii acesteia (inclusiv).
- pentru abandonarea contractului (neîndeplinirea contractului), prestatorul va plăti
achizitorului daune-interese a căror cuantum va fi prețul contractului și pierderea totală a
garanției de bună execuție.
- pentru neonorarea facturilor la termenele convenite prin contract, achizitorul datorează
prestatorului dobânda penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii
datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de
întârziere începând cu ziua următoare datei scadenței obligației până în ziua îndeplinirii
acesteia (inclusiv).
Valoarea totală a penalității nu va depăși suma datorată.

Creanţe reciproce:

Nu există.

Termene de plată:

30 de zile de la data primirii facturii.
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