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Eveniment important de raportat: semnare contract de retehnologizare a staţiei 400/110/20 kV Tulcea
Vest - partea tehnologică
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA informează publicul investitor
interesat asupra semnării, la data de 26.11.2012, a Contractului C427 cu Alstom Grid Gmbh, SC Alstom Grid
Romania SRL, SC Electromontaj SA şi SC Retrasib SA.
Obiectul contractului îl reprezintă retehnologizarea stației 400/110/20 kV Tulcea Vest - partea tehnologică.
Contractul are o valoare totală de 21.170.000,00 EURO (fără TVA). Durata contractului este de 30 de luni.
Garanția de bună execuţie reprezintă 5% din valoarea totală a contractului fără TVA.
În cazul în care furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, achizitorul va calcula iar furnizorul
va plăti, penalităţi în sumă echivalentă cu o cota de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din preţul contractului.
În cazul în care achizitorul nu achită factura/ facturile remise de executant în 30 zile de la data scadenţei de
plată prevazută în contract, achizitorul va plăti, în afara sumei datorate, penalităţi în suma de 0,1% pentru
fiecare zi de întârziere aplicate la suma ramasă neachitată la data scadenţei.
Compania va efectua plata către executant astfel:
 produse: 10% avans, 85% din valoare la livrare, 5% la semnarea Procesului Verbal de Recepție Finală,
 servicii: 100% din valoarea serviciilor prestate la efectuarea serviciului şi acceptarea acestuia,
 lucrări: 90% din valoarea lucrărilor executate complet finalizate şi avizate de achizitor, 10% din valoarea
lucrarilor executate la Recepţia Punerii în Funcţiune.
Detalii de contact: relatii.investitori@transelectrica.ro
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