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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 Sibiu SA.
Contract:

C 08 / 10.05.2017;

Părți:

CNTEE Transelectrica SA Sucursala de Transport Cluj- în calitate de Achizitor;
SC SMART SA Sucursala Sibiu – în calitate de Prestator;

Obiectul contractului:

Reparare Trafo 7 250MVA, 400/121/20 kV, seria 114543/1958, din stația 400/110/10 kV Cluj Est;

Valoarea totală:

268.658 lei fără TVA;

Garanții:

Valoarea garanției de bună execuție este în cuantum de 26.865,80 lei respectiv 10% din valoarea
contractului fara TVA;

Penalități:

În cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract conform clauzei /
clauzelor referitoare la termenul / termenele de prestare, Achizitorul va calcula iar Prestatorul va
plăti, penalități în sumă echivalentă cu o cotă de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea
serviciilor neefectuate. Valoarea maximă a acestor penalități nu va depăși 15% din valoarea
Contractului.
În ziua imediat următoare termenului contractual, Prestatorul este de plin drept în întârziere fără a
fi necesară o notificare a acestuia în acest sens.
Prestatorul datorează penalități de întârziere chiar dacă execută obligația principală.
Plata penalităților calculate se va efectua în baza unei facturi emise de către Achizitor. Prestatorul
va achita factura / facturile de penalizare în maxim 30 de zile de la comunicare. În cazul în care
Prestatorul nu achită factura / facturile de penalizare în termenul menționat mai sus, Achizitorul
are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție şi / sau de a reţine suma
reprezentând contravaloarea penalităţilor din obligaţiile băneşti ale Achizitorului către Prestator;

Creanţe reciproce:

Nu există;

Termene de plată:

30 de zile de la data înregistrării facturii la Achizitor.
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