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Aquatim - investi&#539;ie de 14
milioane lei în 3 sta&#539;ii de
tratare a apei
Articol de: 247timisoara

Aquatim SA a semnat &icirc;nca trei contracte de lucrari din cadrul
Proiectului &bdquo; Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare
cu apa si canalizare &icirc;n judetul Timis&rdquo;.
Astfel, &icirc;n data de 20.08.2013, s-au semnat acordurile contractuale
din cadrul Contractului de Lucrari 17 &bdquo;Realizare Statii Tratare Apa
&icirc;n S&acirc;nnicolau Mare, Gataia si Recas&rdquo; &icirc;ntre
Aquatim SA si asocierea firmelor SC Beespeed Automatizari SRL din
Chisoda si SC Datcomp SRL din Timisoara.
Valorile contractelor &ldquo;Realizare Statii Tratare Apa&rdquo; sunt de
5.600.341,78 lei fara TVA &icirc;n S&acirc;nnicolau Mare, 4.158.165,09
lei fara TVA &icirc;n Gataia si 4.193.984,74 lei fara TVA &icirc;n Recas.
Durata totala a contractelor este de 27 de luni, din care 15 luni pentru
proiectarea si executia lucrarilor si 12 luni perioada de notificare a
defectelor.
Proiectul &bdquo;Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu
apa si canalizare &icirc;n judetul Timis&rdquo; este cofinantat din Fondul
de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operational Sectorial
Mediu. Valoarea totala a proiectului este de 509 635 639 lei (118 871 000
Euro) din care: 73,93% sunt fonduri nerambursabile, din Fondul de
Coeziune al Uniunii Europene, 13,04% este asigurat de Aquatim SA,
11,30% de la bugetul de stat si 1,73% de la autoritatile locale (Consiliul
Judetean Timis si Consiliul Local Timisoara).
&Icirc;n judetul Timis sunt vizate &icirc;n principal urmatoarele investitii:
24/7 Timisoara

24/7 Timisoara

sapte statii noi de epurare a apelor uzate, trei statii noi de tratare a apei
potabile, extinderea si reabilitarea sistemelor de canalizare (aproximativ
200 km) si a retelelor de alimentare cu apa (aproximativ 100 km).
Localitatile incluse &icirc;n proiect: Timisoara, S&acirc;nnicolau Mare,
Jimbolia, Deta, Buzias, Gataia, Recas, Faget, Ciacova, Sacalaz,
S&acirc;nmihaiu Rom&acirc;n si Utvin. &Icirc;n urma investitiilor, gradul
de acoperire a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare &icirc;n
localitatile incluse &icirc;n proiect va creste considerabil, iar calitatea
serviciilor prestate se va conforma cerintelor UE. </p>
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