
Preturile centurii, stabilite dupa ureche
Reprezentantii Companiei de Drumuri au stabilit costul lucrarilor la centura ocolitoare a Sibiului fara
experti sau un studiu care sa reflecte preturile de pe piata infrastructurii.

 Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) a dat, ieri,
publicitatii, dosarul de achizitie al lucrarilor necesare pentru finalizarea primei sectiuni a centurii
ocolitoare a Sibiului.
 Pretul lucarilor la prima sectiune a centurii a fost estimat, initial, la 42 milioane de euro. in cele din
urma, dupa licitatie, s-a ajuns la peste 58 de milioane. Cum s-a ajuns la astfel de diferente? Simplu - cei
de la CNADNR habar nu au de preturile de pe piata si nici experti nu mai au."in prezent, in cadrul
CNADNR si Ministerul Transporturilor nu exista disponibila o baza de date care sa reflecte preturile
pietei in domeniul infrastructurii rutiere. Prin urmare, desi toate ofertele primite au valori care depasesc
valoarea estimata publicata pentru acest proiect, Comisia de evaluare a considerat ca preturi
reprezentative ale pietei in acest moment, preturile oeferite de primii trei ofertanti cu valorile cele mai
scazute", se arata in analiza financiara a licitatiei pentru centura Sibiului.

 Mai mult, intr-unul din procesele verbale ale comisiilor de evaluare a ofertelor pentru centura Sibiului,
unul din reprezentantii CNADNR recunoaste ca nu prea exista experti in cadrul institutiei. "Domnul
Dragos Nicoara a mentionat faptul ca lipsa personalului cu experienta in evaluare generata de fluctuatiile
de personal cu care CNADNR se confrunta au dus la situatie in care nu poate fi asigurat personal cu
experienta in cadrul comisiilor de evaluare", se mai arata in dosarul de achizitie amintit.
 Pentru centura Sibiului, cel mai mare pret cerut a fost de 91,3 milioane de euro, cu tot cu TVA, de catre
joint-venture-ul format din Ashtrom International si Shapir Structures 1991. Oferta castigatoare a fost
declarata cea a joint-venture-ului format din Geiger, Max Boegl si Comtram.

Cuvinte cheie: centura ocolitoare a sibiului  compania de drumuri  cnadnr  ministerul transporturilor

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/centura+ocolitoare+a+sibiului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/compania+de+drumuri
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cnadnr
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ministerul+transporturilor

