Apa Service SA Giurgiu a semnat vineri, 17 august 2018, contractul
Asistenţa Tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a
documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Giurgiu, în perioada 2014- 2020,
impreuna

cu

asistenta

tehnica

pentru

managementul

proiectului

si

supervizarea lucrarilor

 SURSE DE FINANŢARE: Proiect co-finantat din Fondul de Coeziune prin
POIM 2014-2020 ( 85%), Buget de Stat (14%), Buget Local ( 1%).
 VALOAREA CONTRACTULUI: 28 767 225 lei ( fără TVA)
 PRESTATOR: Eptisa Romania SRL -Eptisa Servicios de Ingenieria SL

 OBIECTUL CONTRACTULUI:


Pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor suport (studiu de
fezabilitate
geotehnice,

realizat
de

în

baza

tratabilitate,

studiilor
studii

hidrogeologice,

privind

calitatea

topografice,

apei,

analiza

instituţională, analiza cost beneficiu, etc).


Pregătirea documentaţiilor de atribuire pentru:
-

15 contracte de lucrări ( 8 contracte tip execuţie şi 7 contracte tip
proiectare şi execuţie)

-

6 contracte de furnizare (echipamente întreţinere canalizare,
echipamente laborator verificare metrologică, buldoexcavator (2
buc), miniexcavator ( 1 buc.) etc

-

1 contract de audit



Activităţi privind managementul proiectului



Activităţi de supervizare a lucrărilor



Asistenţă tehnică din partea proiectantului

 Documentele întocmite în cadrul acestui contract vor sta la baza obţinerii
finanţării pentru un număr de 13 sisteme de alimentare cu apă şi 20 de
aglomerări, unde se vor realiza, în principal, 243 de kilometri de reţele de apă,
529 km de reţele de canalizare, 15 staţii de pompare apă potabilă, 81 de staţii
de pompare apă uzată, 16 staţii de epurare. De aceste investiţii vor beneficia
20 de UAT-uri insumand peste 100.000 de locuitori.
 Sisteme de alimentare cu apă care vor beneficia de investiţii:
Giurgiu, Bolintin Vale, Valea Dragului, Roata de Jos, Vânătorii Mici, Sf.
Gheorghe, Săbăreni, Dealu, Cosoba, Singureni, Călugăreni, Neajlovu, cu o
valoare a investiţiilor de 22 878 373 euro.
 Aglomerări care beneficiază de investiţii în sistemele de canalizare şi
epurare:

Giurgiu, Bolintin Vale, Mihăileşti, Valea Dragului, Hotarele, Gostinari, Ogrezeni,
Roata de Jos, Adunaţii Copăceni, Malu Spart, Vânătorii Mici, Crevedia Mare,
Săbăreni, Bucşani, Mârşa, Cosoba, Izvoarele, Singureni, Călugăreni, Grădinari, cu
investiţii totale de 83 184 734 euro.
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