05.07.2018
S-a semnat contractul de lucrari pentru lot 1 Extindere si reabilitare retele de
apa si canalizare in localitatile Sangeorz Bai, Maieru si Anies

In data de 26.06.2018 s-a semnat contractul de lucrari pentru LOT 1 Extindere
si reabilitare retele de apa si canalizare in localitatile Sangeorz Bai, Maieru si Anies
care este parte a proiectului „ Reabilitare si extindere retele de distributie a apei si
canalizare in localitatea Nasaud, Salva, Singeorz-Bai si Maieru; aductiuni apa potabila
pentru localitatea Rebra-Nasaud si Maieru”.
Proiectul este cofinantat din Fonduri Europene (76.97%) Bugetul de Stat
(11.77%) Bugetul Local( 1.81%) si contributie SC AQUABIS SA (9.45%) .
Acest contract a avut o valoare estimata de 21.157.687 lei fara TVA
adjudecandu-se in urma licitatiei organizate la sediul AQUABIS SA Bistrita la valoarea
de 16.575.021,72 lei fara TVA, lucrarile vor fi executate de catre SC ANTREPRIZA
DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ SA.
Obiectivele principale ale acestui Contract de lucrari se impart dupa cum
urmeaza:


Obiect 1 Extindere si reabilitare retele de canalizare oras Sangeorz- Bai
Reteaua de canalizare proiectata pentru localitatea Sangeorz-Bai va avea o
lungime de 12.673 m. Pe colectoarele de canalizare sunt prevazute 298 camine de
vizitare, si 1063 racorduri individuale pana la limita de proprietate.


Obiect 2 Extindere si reabilitare retele de alimentare cu apa oras Sangeorz Bai
Se propune reabilitarea si extinderea in oras Sangeorz Bai a 9.144 m de retea de
alimentare cu apa potabila, prevazuta cu toate accesoriile necesare unei bune
functionari si anume: 43 camine de vane de sectorizare si inchidere, 72 hidranti de
incendiu, 857 bransamente de apa individuale pana la limita de proprietate
Pentru localitatea Cormaia reteaua de distributie a apei potabile va avea o lungime
de 144m, 9 camine de vane de sectorizare si inchidere, 8 hidranti de incendiu, 8
bransamente de apa individuale pana la limita de proprietate si o statie de pompare
apa pentru asigurarea presiunii optime.


Obiect 3 Retea de canalizare menajera in localitatea Maieru si Anies
Reteaua de canalizare proiectata pentru localitatea Maieru va avea o lungime de
3.676 m, pe colectoarele de canalizare gravitationala sunt prevazute 127 camine de
vizitare, 266 racorduri individuale pana la limita de proprietate si 2 statii de pompare
apa uzata
Reteaua de canalizare proiectata pentru localitatea Anies va avea o lungime de
2.045 m, 57 camine de vizitare, 220 racorduri individuale pana la limita de proprietate.


Obiect 4 Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in localitatile Maieru si Anies.
In localitatea Maieru va fi amplasat un rezervor acumulare de 900 mc.

„ Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020”
Pentru întrebări legate de proiect, vă rugăm să vă adresaţi Unităţii de Implementare a
Proiectului din cadrul AQUABIS, nr. de telefon 0263 214014 sau e-mail uip@aquabis.ro

