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Eveniment important de raportat: semnare contract de conectare a stațiilor Drăgănești Olt, Grădiște și 
Stupărei la rețeaua de fibră optică 
  
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA SA informează publicul investitor 

interesat asupra semnării, la data de 14.12.2012, a unui contract cu SC ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA.  

Obiectul contractului îl reprezintă conectarea stațiilor Drăgănești Olt, Grădiște și Stupărei la rețeaua de fibră 

optică. 

Contractul are o valoare totală de 1.776.176,00 Lei (fără TVA) și este finanțat din surse proprii.  

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 cotă de  0,1% pentru fiecare zi de întârziere din preţul contractului.  

Valoarea maximă a penalităților pe care le va plăti  furnizorul, nu va depăși 15% din prețul contractului. 

Compania va efectua plata către executant astfel: 

 produse: 95% 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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