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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.
Contract:

Nr. 216 / 15.11.2016;

Părți:

CNTEE Transelectrica SA - în calitate de achizitor;
SC SMART SA – în calitate de prestator;

Obiectul contractului:

Executantul se obligă să execute și să finalizeze: „Modernizare stația electrică de
transformare 220/110 /20 kv Arefu”;

Valoarea totală:

24.171.705 Lei fără TVA;

Garanții:

Cuantumul garanţiei de bună execuţie a Contractului reprezintă 10% din preţul total fără
TVA al Contractului, respectiv 2.417.170,50 Lei;

Penalități:

În cazul în care Executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract referitoare
la termenul de execuție, Achizitorul va calcula și Executantul va plăti o dobândă
penalizatoare, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a
obligațiilor către bugetul de stat, aplicată asupra prețului Contractului, pentru fiecare zi de
întarziere, începând cu ziua următoare datei scadenței obligației până în ziua îndeplinirii
obligației (inclusiv). Valoarea maximă a acestor penalități nu va depăși prețul Contractului;
În cazul în care Executantul va abandona execuția Contractului Achizitorul poate solicita și
Executantul va achita daune - interese al căror cuantum va fi prețul Contractului;
Pentru neonorarea facturilor Executantului la termenele convenite prin Contract, Achizitorul
datorează Executantului, în afara sumei datorate o dobândă penalizatoare la această sumă,
corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către
bugetul de stat, pentru fiecare zi de întarziere, începand cu ziua următoare datei scadenței
până în ziua plății (inclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei
datorate;

Creanţe reciproce:

Nu există;

Termene de plată:

30 de zile de la data primirii facturii.
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