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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 Societatea pentru Servicii de 

Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețele Electrice de Transport „TELETRANS”–SA. 

 

Contract: C21/15.01.2018; 

Părți: CNTEE TRANSELECTRICA SA – în calitate de achizitor; 

TELETRANS SA – în calitate de prestator; 

Obiectul contractului: ,,Mentenanța Sistemului de Contorizare Locală la nivelul Stațiilor Electrice CNTEE 

Transelectrica SA”; 

 

Valoare contract: 4.559.798 lei fără TVA; 

Garanții: Garanţia de bună execuţie a Contractului, se constituie în condițiile legii, în una din 
formele prevăzute la art. 46 din HG 394/2016, pentru valoarea de 455.980 lei, 
reprezentând 10%, din valoarea totală, fără TVA, a Contractului;  
 

Penalități: Pentru nerealizarea din culpă a activităţilor Contractului, la termenele convenite, 
Prestatorul va plăti Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu dobânda 
datorată pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, aplicată 
asupra valorii Contractului, pentru fiecare zi de întârziere începand cu ziua 
următoare datei scadenţei obligaţiei. Plata daunelor-intereselor se va efectua în 
baza unei facturi emise de către Achizitor, pe care Prestatorul o va achita în maxim 
30 de zile de la data primirii acesteia; 

Pentru neplata facturilor la termenele convenite prin Contract, Achizitorul 
datorează Prestatorului dobânda penalizatoare la această sumă, corespunzătoare 
ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de 
stat, pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua următoare datei scadenţei 
obligaţiei până în ziua îndeplinirii acesteia (inclusiv). Plata dobânzii penalizatoare 
se va efectua în baza unei facturi distincte emise de către Prestator, pe care 
Achizitorul o va achita în maxim 30 de zile de la data primirii acesteia; 



 

 

 

Creanţe reciproce: Nu există; 

Termene de plată: Achizitorul se obligă să plătească preţul prestațiilor în baza facturii emise de către 
Prestator, în care trebuie să fie precizate serviciile prestate, cantitatea, preţul unitar 
şi suma totală, în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii la Achizitor, în 
condiţiile respectării clauzelor contractuale de către Prestator. 
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