
Vectra Service se poate apuca de treaba
in sfarsit, firma Vectra Service a semnat contractul de executie pentru tronsonul doi al centurii ocolitoare
a Sibiului cu Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale, beneficiarul investitiei. Este vorba
despre tronsonul cuprins intre Ocna Sibiului si Aeroport, in lungime de aproape 7 km. Semnarea
contractului a fost tergiversata mai bine de sase de luni, din cauza intarzierii cu care a fost desemnata
firma castigatoare, apoi prelungirii perioadei de solutionare a contestatilor depusa de una dintre firmele
perdante si trecerea perioadei alegerilor prezidentiale. De altfel, de semnarea efectiva a contractului de
executie se vorbeste de dinainte de sarbatorile de iarna, insa abia vineri s-au parafat actele. Valoarea
totala a contractului este de 9.852.910,04 euro (fara TVA), din care 75 la suta din valoarea eligibila
constituie finantare nerambursabila acordata de Comisia Europeana, prin programul ISPA. Restul
fondurilor sunt asigurate de la bugetul de stat. "Obiectivul contractului il reprezinta constructia variantei
de ocolire a localitatii Sibiu, Sectiunea 2 cu profil de autostrada, intre km 14+860 si km 17+500, precum
si reabilitarea DJ 106 B, intre km 0 si km 3+600", se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de
Autostrazi. Durata de implementare a contractului este de 14 luni de la data inceperii lucrarilor, la care se
adauga perioada de garantie de 24 luni. in perioada imediat urmatoare se vor face demersurile privind
inceperea efectiva a lucrarilor (predarea de amplasament, organizarea de santier). 
  
  in aceste conditii, daca totul decurge conform planului, cel tarziu in primavara lui 2011, Sibiul va avea
in sfarsit centura ocolitoare. in acest moment, se poate lucra pe intreg tronsonul centurii ocolitoare a
Sibiului, in conditiile in care lucrarile pe primul tronson decurg destul de bine. 
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