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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:

C 86 / 30.04.2017;

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: „Servicii / lucrări strategice în instalațiile din
gestiunea CNTEE Transelectrica SA”;

Valoarea totală:

45.909.262,58 lei fără TVA;

Garanții:

Valoarea garanției de bună execuție este în cuantum de 591.516 lei la care se adaugă 5%
din valoarea (exclusiv TVA) activităților de mentenanță corectivă și a lucrărilor speciale
efectiv realizate;

Penalități:

Pentru neonorarea facturilor Prestatorului, la termenele convenite prin Contract, Achizitorul
datorează Prestatorului penalități, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru
neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, aplicată asupra sumelor neachitate
pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua următoare datei scadenței obligației până în
ziua îndeplinirii acesteia (inclusiv);
Valoare totală a penalităților nu va depăși valoarea sumei datorate;
Plata penalităților se va efectua în baza unei facturi emise de către Prestator. Achizitorul va
achita factura în maxim 30 de zile de la data primirii acesteia;

Creanţe reciproce:

Nu există;

Termene de plată:

30 de zile de la data primirii facturii.
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