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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 Constanța.
Contract:

Nr. 687 / 26.03.2018;

Părți:

CNTEE Transelectrica SA – Sucursala de Transport Constanța, în calitate
de achizitor;
SC SMART SA – Sucursala Constanța, în calitate de executant;

Obiectul
contractului:

,,Execuție lucrări pentru Modernizare sistem teleprotecții, telecomunicații în
stația Cernavodă”;

Valoare contract:

3.958.318,41 lei lei fara TVA;

Garanții:

Garanția de bună execuție a contractului în sumă de 395.831,84 lei,
respectiv 10% din prețul contractului sectorial se va constitui în termen de 5
zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial, sub forma a două
instrumente de garantare, după cum urmează:
a) un instrument de garantare pentru 70% din valoarea garanției de bună
execuție, adică 277.082,29 lei, cu o durată de valabilitate care să
depășească cu 30 zile data terminării lucrărilor;
b) un instrument de garantare pentru 30% din valoarea garanției de bună
execuție, adică 118.749,55 lei, cu o durată de valabilitate care să
depășească cu 30 zile perioada de garanție;

Penalități:

Pentru nerealizarea din culpă a activităților contractului sectorial, la
termenele convenite în graficul de execuție, executantul va plăti
achizitorului daune-interese în cuantum egal cu dobânda datorată pentru

neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, aplicată asupra valorii
contractului sectorial, pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua
următoare datei scadenței obligației. Plata daunelor-interese se va efectua
în baza unei facturi emise de către achizitor, pe care executantul o va
achita în maxim 30 de zile de la data primirii acesteia;
Pentru neplata facturilor la termenele convenite prin contractul sectorial,
achizitorul datorează executantului 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). Plata dobânzii penalizatoare se va achita în
maxim 30 de zile de la data primirii acesteia;
Creanţe reciproce:

Nu există;

Termene de plată:

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30
de zile de la inregistrarea facturilor la achizitor.
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