UNIUNEA EUROPEANA

Guvernul Romaniei

Instrumente Structurale
2007-2013

Comunicat de presă
......06.2013
un

A fost semnat Contractul de Lucrari nr.2 in cadrul etapei a II-a a
proiectului „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş”
In data de 29.05.2013, a fost semnat Contractul de proiectare si executie (Fidic Galben) privind:
„Relocarea/ remedierea Depozitului de la Costeşti”, intre Autoritatea Contractanta Judetul
Arges si ASOCIEREA formata din: S.C. VALAH CONSTRUCT GRUP S.R.L. / S.C. ZEUS
S.A. / S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - ofertant declarat castigator.Valoarea
contractului atribuit este de 4.521.396,31 lei, fara TVA, iar durata de executie este de 11 luni de
la data primirii ordinului de inceperea lucrarilor.
Contractul a fost atribuit in urma derularii procedurii organizate conform prevederilor O.U.G.
nr.34/2006, in cadrul careia au participat un numar de patru ofertanti, valoarea estimata a
contractului fiind de 5.319.289,66 lei, fara TVA, iar criteriul de atribuire: “pretul cel mai scazut”.
Scopul contractului este acela de a elimina atat depozitul neconform de deseuri al orasului
Costesti precum si efectele nocive produse asupra solului pe care a functionat acesta. Principalele
activitati care se vor desfasura in cadrul acestui contract sunt:
 Pregatirea proiectului tehnic si detalii de executie in conformitate cu standardele si legislatia
nationala in vigoare;
 Pregatirea documentatiei necesara obtinerii autorizatiilor necesare, in conformitate cu
standardele si legislatia nationala in vigoare;
 Asistenta tehnica a proiectantului in perioada de executie a investiei.
 Pregatirea structurilor provizorii, cum ar fi caile de acces, instalatiile de pe santier si tot restul
conexiunilor necesare;
 Excavarea deseurilor de pe suprafata depozitului si transportul acestora pana la depozitul
conform de deseuri din Albota situat la o distanta de aproximativ 25 km;
 Excavarea solurilor contaminate de pe fundul depozitului si transportul acestora pana la
depozitul conform de deseuri din Albota situat la o distanta de aproximativ 25 km;
 Aprovizionarea si depunerea unui strat de 0,50 m de pamant pentru reconstructia suprafetei
zonei contaminate (suprafata aproximativa a depozitului de deseuri este de aproximativ 2.5 ha).
Reamintim faptul ca proiectul „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş
etapa a II-a”, a fost aprobat pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu Axa prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1, cu o valoarea totală eligibilă de 75.693.274
lei, fără TVA, din care 60.554.620 lei reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uniunii
Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională.
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