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A fost semnat Contractul de Lucrari nr.3 in cadrul etapei a II-a a
proiectului „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş”
In data de 02.10.2013, a fost semnat Contractul de proiectare si executie (Fidic Galben) privind:
„Extinderea statiei de sortare de la depozitul Albota si imbunatatirea statiilor de compostare
Campulung si Albota”, intre Autoritatea Contractanta Judetul Arges si S.C EURITEH
S.R.L.Oradea.
Obiectivele generale ale contractului de lucrari le reprezintă:
- Extinderea statiei de sortare de la depozitul Albota (lotul 1) – fata de prima linie de sortare
la Albota - realizata in prima Etapa a proiectului – se va adauga o a doua linie de sortare manuala,
urmand a se asigura o capacitatea de sortare de 80 to/zi (20.000 to/an). Astfel, deşeurile solide
municipale reziduale vor fi tratate pentru a recupera materiale reciclabile ca: hârtia, sticla,
plasticul şi metalele.
- Imbunatatirea statiilor de compostare Campulung si Albota (lotul 2) - capacitatile de
prelucrare dimensionate, dupa imbunatatire, urmeaza a fi de 17.800 tone/an, respectiv 7.200
tone/an pentru statiile de compostare din Albota si Campulung. Deşeurile solide municipale
reziduale vor fi tratate (prin degradarea materiei organice) pentru a produce material stabilizat
biologic, care să poată fi folosit la conservarea peisajului sau amenajarea spaţiilor verzi, având ca
rezultat producerea unei cantităţi minime de deşeuri duse la depozitele ecologice, cu respectarea
cerinţelor naţionale şi europene privind eliminarea deşeurilor în depozitele ecologice.
Contractul a fost atribuit in urma derularii procedurii organizata, conform prevederilor O.U.G.
nr.34/2006, pe doua loturi, la care au participat 2 ofertanti, valoarea estimată, fără TVA a
contractului fiind de 1.714.020,00 Lei, din care pentru Lotul nr.1: 595.635,00 lei, fara TVA si
pentru Lotul nr.2: 1.118.385,00 lei, fara TVA, criteriul de atribuire fiind “oferta cea mai
avantajoasa din punct de vedere economic”. Ofertantul declarat castigator a fost S.C EURITEH
S.R.L.Oradea, pentru ambele loturi, cu pretul de 484.070,35 lei ( fara TVA) pentru lotul nr.1 si
de 1.090.330,18 lei ( fara TVA) pentru lotul nr.2. Durata de executie a lucrarilor este de 12
luni de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, iar perioada de garantie de buna
executie a lucrarilor este de 12 luni de la receptia acestora.
Contractul face parte din proiectul „Managementul integrat al deşeurilor solide în judeţul Argeş
etapa a II-a”, proiect aprobat pentru finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu
- Axa prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 1, cu o valoarea totală eligibilă de 69.818.367
lei, fără TVA, din care 55.854.694 lei reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uniunii
Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională.
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