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Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în Județul Iași
- situație licitații -

A) Până în acest moment, au fost încheiate 3 contracte de servicii:
1) Verificarea proiectelor tehnice – SC Expert Instal Construct SRL Iași:
-

valoare: 24.500 lei (fără TVA)

-

durata: 19 luni

S-a efectuat recepția parțială, reprezentând servicii de verificare
tehnică (durată 30 zile) - Etapa I
Etapa II - reprezintă asistența tehnică pe durata execuției lucrărilor (18
luni de la data ordinului de începere a lucrărilor)

2) Asistența tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor –
SC Romair Consulting Ltd București :
-

valoare: 734.000 lei (fără TVA)

-

durata: 18 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor

3) Astăzi a fost semnat contractul de lucrări (proiectare și execuție) Continuarea lucrărilor din cadrul proiectului „Management integrat al
deșeurilor în Municipiul Iași”. În urma finalizării procedurii de achiziție
publică a fost desemnată câștigătoare Asocierea S.C. Geiger Transilvania
S.R.L. – Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG Germania - SC Conest SA,
prețul fiind de 37.033.135 lei (fără TVA). A fost depusă o contestație, dar
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor a dat dreptate
Consiliului Județean Iași.

B) În prezent, se află în evaluare procedurile de achiziție publică pentru:
- Contract de servicii - Asistență tehnică pentru acordarea de sprijin în
gestionarea și implementarea sistemului de management integrat al
deșeurilor solide în Județul Iași – valoare estimată scoasă la licitație
6.615.428 lei (fără TVA);
- Contract de servicii - Asistență tehnică pentru supervizarea contractelor
aferente sistemului de management integrat al deșeurilor din Județul Iași –
valoare estimată scoasă la licitație 5.887.949 lei (fără TVA);
- Contract de lucrări (proiectare și execuție) - Extinderea si modernizarea
Centrului de management integrat al deșeurilor din Județul Iași – valoare
estimată scoasă la licitație 90.239.276 lei (fără TVA).

C) Au fost inițiate procedurile de achiziție publică și s-a răspuns
clarificărilor potențialilor ofertanți pentru:
- Contract de lucrări (proiectare și execuție) pentru reglementarea
coexistenței rețelelor electrice aparținând E.ON Moldova Distribuție cu
obiectivul Construire stație de sortare și stație MBT Țuțora, Județul Iași din
cadrul proiectului SMID – valoare estimată scoasă la licitație 1.195.232 lei
(fără TVA);
- Contracte de furnizare - Achiziționarea echipamentelor de colectare si
transport deșeuri în Județul Iași (2 loturi) – valoare totală estimată, scoasă la
licitație 42.905.273 lei (fără TVA).

D) În cursul lunii iulie vor fi inițiate procedurile de achiziție publică pentru:
- Contract de lucrări - Construire stație de transfer Bălțați și stație de transfer
și sortare Ruginoasa – valoare estimată 23.929.528 lei (fără TVA);
- Contract de lucrări - Reabilitare și închidere depozite urbane neconforme
din Județul Iași – valoare estimată 21.073.741 lei (fără TVA);
- Contract de servicii de audit financiar al proiectului – valoare estimată
284.492 lei (fără TVA).

