Contract semnat pentru apă și canalizare în zona metropolitană
Categorie: Actualitate Publicat: Marți, 28 Septembrie 2021 13:00 Scris de Tudor Marcu
Accesări: 264
Un nou contract care prevede investiții pentru apă și canalizare în zona metropolitană a
fost semnat, marți, de către reprezentanții Companiei de Apă Oltenia.

Lucrările se vor desfășura în cartierul Magnolia, în Ghercești și Mischii.
Licitația a fost câștigată de ASOCIEREA S.C. BUGARU TRANS S.R.L. (Lider de asociere), S.C.
TOTAL PUR DESIGN S.R.L., HYDROSTROY AD, la o valoare de 34.848.165,12 Lei fără TVA,
iar contractul cuprinde proiectarea și execuția următoarelor lucrări:
Gospodărie de apă nouă în cartierul Magnolia (Pielești), Rezervor nou de înmagazinare apă
tratată (V= 1.000 m.c.); Stație de pompare apă tratată; Stație de clorinare nouă (Q = 66,63 l/s);
Echipamente SCADA; Conductă de transport apă de la gospodăria de apă Magnolia la Parcul
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Industrial (1.621 m). În plus, sunt prevăzute lucrări de reabilitare a rețelei de canalizare pe o
distanță totală de 0,52 km, dar și extinderere rețea canalizare pe o distanță totală de 14,029 km,
incluzând 572 racorduri noi de canalizare și 10 stații de pompare noi.
În Ghercești: Reabilitare conductă de aducțiune Bariera Vâlcii (344 m); Reabilitare Gospodărie
de Apă (GA) existentă Gârlești; 3 grupuri de pompare noi amplasate în stația de pompare
existentă; Reabilitare rezervor tampon (V= 500 m.c.); Instalație nouă de clorinare (Q= 30,7 l/s);
Echipamente SCADA la rezervor și stația de pompare; Conductă de transport apă de la GA
Gârlești la GA Ghercești (8.455 m), precum și Extindere și reabilitare GA Ghercești, care
prevede: Rezervor nou de înmagazinare apă tratată (V= 500 m3); Înlocuire grup de pompare
existent cu un grup de pompare nou (1+1); Înlocuire instalație de clorinare existentă cu
instalație de clorinare nouă; Echipamente SCADA la rezervor și la stația de pompare; Colector
de canalizare nou Ghercești – Craiova (5.632 m) și 4 stații de pompare apă uzată.
În Mischii: Stație de pompare nouă la GA existentă Șimnic Superior; Conductă de aducțiune de
la GA Șimnic Superior la GA Mischii (8.150 m); Stație de repompare pe traseul aducțiunii de la
GA Șimnic Superior la GA Mischii, dar și Extindere GA Mischii: Rezervor nou de înmagazinare
apă tratată (V= 500 m.c.); Înlocuire instalație de clorinare existentă cu instalație de clorinare
nouă și Echipamente SCADA la rezervor.
Contractul prevede elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația națională,
incluzând toate documentele (memorii, desene, calcule etc.) şi orice documentație necesară
pentru obținerea autorizației de construire şi avizelor necesare execuției, precum și lucrări de
construcție, furnizare şi montaj utilaje şi echipamente tehnologice, testare şi punere în funcțiune
a acestora și remedierea eventualelor defecțiuni apărute în perioada de garanție.
Perioada de proiectare (inclusiv obținerea Autorizației de Construire) este de 6 luni, durata de
execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor este de 24 luni, iar perioada de garanţie
a lucrărilor este de 36 de luni.
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