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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 10 / 15.05.2019, înregistrat cu nr. 5049 / 15.05.2019;

Părți:

CNTEE Transelectrica SA – Sucursala de Transport Sibiu,
Achizitor;
SC SMART SA, în calitate de Executant;

Obiectul contractului:

,,Montare AT2 400 MVA și celule aferente în stația Iernut și modernizarea
sistemului de comandă-control al statiei 400/220/110/6 kV Iernut, racordare la
RET a locului de producere CCC 430MW Iernut aparținând SNGN ROMGAZ SA
și lucrări de proiectare și execuție a sistemelor de protecție aferente liniilor
electrice de racord ale grupurilor noi SPEE Iernut”;

Valoare contract:

30.740.270,00 lei fără TVA;

Garanții:

Garanție de bună execuție a contractului constituită de executant în valoare de
3.740.270,00 lei, reprezentând 10% din valoarea fără TVA a contractului;

Penalități:

Pentru nerealizarea din culpa exclusivă a Executantului / Subcontractorilor
/Furnizorilor a activităților în conformitate cu termenele aferente etapelor din
graficul de execuţie al lucrării, întocmit și actualizat în conformitate cu prevederile
contractului, Executantul datorează Achizitorului penalități de întârziere în procent
de 0,1% aplicat asupra valorii activităților aferente etapei principale respective,
pentru fiecare zi de întărziere, începând cu ziua următoare datei scadenței
obligației până în ziua îndeplinirii obligaţiei (inclusiv). Valoarea penalităţilor nu va
depăşi valoarea cumulată a activităților aferente etapei principale respective.

în calitate de

Plata penalităţilor se va efectua în baza unei facturi emise de către Achizitor.
Executantul va achita factura în maxim 30 de zile de la data primirii acesteia.

Pentru neonorarea facturilor emise de către Executant, la termenele convenite
prin Contract, Achizitorul datorează Executantului, respectiv Subcontractanților
pentru partea / părţile din contractul sectorial îndeplinite de aceștia, penalităţi de
întârziere în cuantum egal cu dobânda datorată pentru neplata la termen a
obligațiilor către bugetul de stat aplicat asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu ziua următoare datei scadenţei obligaţiei până în ziua
îndeplinirii acesteia (inclusiv).
Creanţe reciproce:

Nu există.

Termene de plată:

În termen de 30 zile de la data înregistrării facturii fiscale la Achizitor, în condițiile
respectării clauzelor contractuale.
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