
Un milion de euro pentru deszapezirea centurii
`Vara iti faci sanie`, au gandit drumarii Romaniei. Prin urmare, inca din august, CNADNR a lansat o
procedura de achizitie pentru deszapezirea variantei ocolitoare a municipiului Sibiu. Contractul ar urma
sa fie semnat pe 14 luni, iar valoarea lui inainte de atribuire este aproximata la patru milioane de lei, fara
TVA. 
  
  Chiar daca sansele ca centura Sibiului sa fie data in folosinta de anul acesta nu sunt din cele mai bune,
reprezentantii Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania vor sa fie intru totul
pregatiti si in caz de vesti bune de la constructorii sectiunii intai. Inca de la inceputul lui august,
CNADNR a lansat o licitatie publica pentru angajarea unei societati care sa ofere `servicii de inchiriere de
autovehicule, utilaje si echipamente pentru prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor nationale si a
poleiului, achizitie nisip si transport material antiderapant aferente sectorului de drum al variantei
ocolitoare Sibiu`. Operatiunea de inchiriere nu este deloc una ieftina, calculeaza de la Bucuresti
reprezentantii CNADNR. Contractul semnat pe 14 luni, ar urma sa isi faca efectul doar pe perioada sapte
luni si jumatate: 1 noiembrie– 31 decembrie 2010, 1 ianuarie– 15 martie 2011 si, respectiv, 1 noiembrie –
31 decembrie 2011. 
  
  `In functie de conditiile meteo-rutiere aceasta perioada poate fi modificata prin notificarea scrisa a
achizitorului`, precizeaza, in caietul de sarcini al licitatiei, reprezentantii CNADNR. Masinile inchiriate
pentru a deszapezi cei 17,2 km de autostrada, respectiv cei 3,6 km de drum national din viitoarea centura
a Sibiului vor fi platite indiferent daca lucreaza intens sau doar `asteapta` in baza. Doar ca tarifele vor fi
diferentiate, se arata intr-o clarificare emisa de CNADNR in legatura cu aceasta licitatie. `In perioadele de
timp in care conditiile meteo-rutiere sunt favorabile, atat personalul deservent, cat si mijloacele de
mecanizare vor ramane in bazele de deszapezire`, mai precizeaza CNADNR. Valoarea contractului
inainte de licitatie a fost stabilita la 3,93 milioane de lei, fara TVA. Initial, termenul limita de depunere a
ofertelor a fost stabilit pentru 17 septembrie. Una dintre companiile interesate de aceasta licitatie a cerut,
insa, o prelungire a termenului de depunere a ofertelor. `Avand in vedere particularitatile sectoarelor de
drum national pentru care se desfasoara licitatia de deszapezire (DN1 reabilitat cu profil deosebit si
Centura ocolitoare Sibiu – in constructie) si necesitatea studierii acestor particularitati, va rugam sa
amanati licitatiile anuntate pentru saptamana 20 – 24 septembrie 2010`. 
  
  CNADNR a aprobat solicitarea, astfel ca termenul limita de depunere a fost stabilit pentru 21
septembrie. Centura ocolitoare a Sibiului este inca in constructie, stadiu in care se afla de la finele lui
2003. In acest an ar fi trebuit finalizate lucrarile la sectiunea intai, insa mobilizarea mai greoaie a
constructorilor Geiger si Max Boegl a dus la acumularea de intarzieri. In schimb, constructorii brasoveni
de la Vectra Service au `depasit planul`, iar lucrarile sunt intr-un stadiu avansat, care va permite in mod
aproape cert circulatia inca din acest an pe sectiunea a doua a variantei ocolitoare a Sibiului. 
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