ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, Iaşi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

CONTRACT DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI
„CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI
MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN
MUNICIPIUL IAȘI” DIN CADRUL PROIECTULUI ,,SISTEM DE
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL IAȘI”

VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI:
46.119.641,26 lei, fără TVA, echivalent a 10.390.817 euro

OBIECTUL CONTRACTULUI:
1.
Construcție subcompartiment 3 Țuțora și finalizare stație de compost
și sortare existentă
Lucrările de construcție pentru proiectarea și execuția Construcție
subcompartiment 3 Țuțora (cu o capacitate de 764.000 m3) și finalizare
stație de compost (capacitate de 10.500 tone procesate pe an) și sortare
(29.000 tone/an) existentă includ:
Activitățile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru
investiția – Construcție subcompartiment 3 Țuțora și finalizare stație de
compost și sortare existentă. Proiectul va include printre altele toate
documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea

Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația națională și orice
documentație necesară pentru obținerea autorizațiilor de construcție
Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor
necesare execuției
-

Lucrări de construcție

-

Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice

-

Testare și punere în funcțiune

Monitorizarea funcționării stației și acordarea de asistență/consultanță
personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor,
atunci când este necesar
Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Notificare a
Defectelor de 12 luni
-

Suport/Instruire a personalului Beneficiarului și/sau Operatorului

2.

Închidere depozit Tomești

Lucrările de construcție pentru proiectarea și execuția investiției
Închidere depozit Tomești includ:
Activitățile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru
investiția - Închidere depozit Tomești. Proiectul va include printre altele
toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea
Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația națională și orice
documentație necesară pentru obținerea autorizațiilor de construcție
Elaborarea documentației necesare obținerii autorizațiilor și avizelor
necesare execuției
-

Lucrări de construcție

-

Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice

-

Testare și punere în funcțiune

Monitorizarea funcționării stației și acordarea de asistență/consultanță
personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor,
atunci când este necesar
Remedierea eventualelor defecte apărute în Perioada de Notificare a
Defectelor de 12 luni
-

Suport/Instruire a personalului Beneficiarului și/sau Operatorului

OFERTA CÂȘTIGĂTOARE:
ASOCIEREA GEIGER TRANSILVANIA CRISTEȘTI, JUD. MUREȘ,
WILHELM GEIGER GMBH & CO. KG GERMANIA, SC CONEST SA
IAȘI
-

Preț: 37.033.135,20 lei, fără TVA

-

Termen de execuție - 15 luni

