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Eveniment de raportat
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acționarii și investitorii asupra
intrării în vigoare în data de 01.01.2020 a Actului adițional nr. 6 la contractul nr. C256/01.07.2014 “Servicii de
mentenanță și operare a sistemelor de telecomunicații, informatică de proces și tehnologia informației”, încheiat cu
filiala Societatea pentru Servicii de Telecomunicații și Tehnologia Informației în Rețelele Electrice de Transport
‘‘TELETRANS‘‘ S.A. în calitate de prestator.
Modificările survenite ca urmare a încheierii Actului adițional sunt următoarele:
data încheierii şi natura actului

Actul adițional nr. 6 la C 256/2014 încheiat în data de 23.12.2019.

descrierea obiectului actului aditional-

Prelungirea contractului C256/2014 cu 6 luni, respectiv până la data de
30.06.2020, fără majorarea valorii contractului prin redistribuirea
economiilor realizate, prețul total eșalonat pentru perioada 01.01.2020 –
30.06.2020 fiind de 120.000,00 lei.

garanţiile constituite

Prestatorul are obligația de a reconstitui garanția de bună execuție a
contractului reprezentând 5% din valoarea prezentului act adițional
pentru perioada de prelungire de la 01.01-30.06.2020, fără TVA,
respectiv suma de 6.000 de lei într-un cont deschis la dispoziția
autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent. Suma constituită drept garanție de bună
execuție pentru perioada 01.01-30.06.2020, aceasta va fi restituită în
termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor
asumate prin contract, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată
pretenții asupra garanției.
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