
Autostrada catre Orastie: de la 5,6 milioane de euro pe km
Preturile cerute de ofertantii la licitatia pentru construirea autostrazii Sibiu – Orastie nu difera cu mult
fata de cele operate pe centura Sibiului. Firmele din Italia si Spania sunt cele care au cerut cele mai mici
sume pentru proiectarea si executia viitoarei autostrazi. 
  
  Ofertele depuse in cadrul licitatiei pentru proiectarea si executia autostrazii Sibiu – Orastie pornesc de la
o medie de 5,63 de milioane de euro, pentru un km de autostrada, si ajung la 9,3 milioane, tot pe km.
Potrivit unui document obtinut de cei de la Capital, cele mai bune oferte depuse in cadrul licitatiilor
organizate in februarie de CNADNR apartin unor companii din Italia si din Spania. 
  
  Viitoarea autostrada Sibiu – Orastie va avea, pe teritoriul judetului Sibiu, doua tronsoane, in lungime de
16,1, respectiv 22,1 km. Pentru lotul cu numarul 4, cel de 16,1 km, au depus oferte sase companii sau
asociatii. Cel mai bun pret este cel ofertat de joint-venture-ul rrena Scavi – Condotte – Cossi, format
numai din firme italienesti. Acestea sustin ca pot proiecta si executa cei 16,1 km in 30 de luni pentru
suma de 90,66 milioane de euro, fara TVA, adica 5,63 mil. de euro pentru un km de autostrada. Pretul
cerut de ei este cel mai mic ofertat in cazul loturilor care traverseaza judetul Sibiu. Urmatorul pret cerut in
cadrul licitatiei pentru lotul cu nr. 4 este de 110,79 de milioane de euro (6,88 mil. euro/km) si apartine
celor de la J&P Avax, un grup de companii din Grecia. Cel mai mare preta fost ofertat de Eureca, un
consortiu italian: 9,3 milioane de euro, pentru un km de autostrada proiectata si executata. 
  
  Spaniolii, cei mai ieftini pe lotul 3 
  
  Pentru cei 22,1 km pe care ar trebui sa ii masoare lotul 3 al autostrazii Sibiu – Orastie, cel mai mic
pretofertat este tot sub sase milioane de euro pe km. 131,92 de milioane de euro cer firmele spaniole OHL
- Ideconsa-Peyber Hispanica pentru proiectarea si executia ultimului tronson de pe teritoriul judetului
Sibiu. Cea mai mare oferta depusa in cadrul licitatiei pentru acest lot este cea a asocierii de firme din
Italia Balzola – FIP Industriale – 155,61 de milioane de euro. 
  
  In cadrul licitatiilor pentru loturile autostrazii Sibiu – Orastie participa si asocierea Max Boegl – Geiger,
care a lucrat la sectiunea intai a centurii Sibiului, sectiune cu profil de autostrada pe toata lungimea (14,8
km). Pretul cerut de ei in cadrul licitatie pentru tronsonul numarul 2 este de 5,9 milioane de euro, pentru
un km de autostrada proiectata si executata. 
  
  Spre comparatie, lucrarile la sectiunea I a centurii ocolitoare a Sibiului au costat peste 78 de milioane de
euro: 48,8 au fost platite celor de la Max Boegl si Geiger si 22,9 milioane de euro, celor de la Todini,
inainte sa le fie reziliat contractul. 
  
  Ofertant Pret ofertat Medie/km 
  
  Lot4 – 16,1 km 
  
  Tirrena Scavi – Condotte 90,66 5,63 
  
  J&P Avax 110,79 6,88 
  
  Copisa Aprivia 112,72 7 
  
  Astaldi Euroconstruct 115,43 7,16 
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  Secol Toto 144,6 8,98 
  
  Eureca 149,8 9,3 
  
  Lot 3 – 22,1 km 
  
  OHL 131,92 5,96 
  
  Impregilo SpA 143,99 6,51 
  
  Azil Delta ACM 144,38 6,53 
  
  Impresa Pizzaroti 145,03 6,56 
  
  Alpine AG 148,7 6,72 
  
  Balzola - FIP 155,61 7,04 
  
  Nota: Sumele sunt exprimate in milioane de euro si nu contin TVA 
  
  Sursa: Capital.ro 
  

Cuvinte cheie: grecia  todini  centura sibiului  sibiul  proiectare  licitatii  cnadn  spania  italia  ispa  geiger
judetul sibiu  centura sibiu  cnadnr  pizza  max boegl  centura sibiul  autostrada sibiu  centura  italian
industrial
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