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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: C136/28.06.2018; 

Părți: CNTEE TRANSELECTRICA SA – în calitate de achizitor; 

TELETRANS SA – în calitate de prestator; 

Data încheierii și 

natura contractului: 

28.06.2018 - servicii de mentenanță a sistemelor de telecomunicații, informatică de 

proces și tehnologia informației la nivelul CNTEE Transelectrica SA; 

 

Valoarea estimată a 

contractului: 

 

106.977.472 lei fără TVA; 

Garanții: Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a contractului 
reprezentând 5% din valoarea contractului, fără TVA, respectiv 534.887,36 lei;  
 

Penalități: Pentru nerealizarea din culpă a activităților Contractului, la termenele convenite, 
Prestatorul va plăti Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu dobânda 
datorată pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, aplicată 
asupra valorii obligațiilor neexecutate sau executate necorespunzător ori cu 
întârziere, pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua următoare datei 
scadenței obligației. 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 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 
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; 

Modalitățile de plată: Achizitorul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de maximum 
30 zile calendaristice de la primirea și înregistrarea facturii la Achizitor; 
Plata facturii se poate face prin transfer bancar în contul Prestatorului, sau prin alte 
forme de plată prevăzute de legislația în vigoare, în termen de maxim 30 zile de la 
data înregistrării facturii la Achizitor, în condițiile respectării clauzelor contractuale. 
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