Trei oferte depuse pentru restaurarea Casei Darvas ? La R
che Luni , 7 August 2017, 13:58
În data de 17 iulie 2017, pe SEAP a fost publicat anun?ul privind procedura de ac
hizi?ie lucrari pentru Restaurarea Casei Darvas - La Roche. Pana in 3 august, data l
imita de depunere a ofertelor, trei firme au depus oferte pentru aceasta achizi?ie, r
espectiv: CONSTRUCTORUL SALARD SRL, avand ca subcontractant pe SC RO et C
O INTERNA?IONAL SRL; Asocierea formata din GREEN CAPITAL PA
RTNERS SRL - lider de asociere ?i ICR IMPIANTI E CONSTRUZIONI SPA; As
ocierea formata din SC TRAMECO SA - lider de asociere ?i SC CONSTRUCTIM S
A - asociat.
Valoarea estimata a lucrarii este de 6.203.422 RON plus TVA, finan?ata prin fonduri eu
ropene, Axa prioritara 5 din cadrul POR 2014-2020.
Obiectul contractului il reprezinta restaurarea Casei Darvas - La Roche, monument
istoric de importan?a locala, in vederea valorificarii patrimoniului cultural in stil S
ecession.
Printre lucrarile care se vor realiza amintim: lucrari de repara?ii ale ?arpantei ?i inv
elitoarei, lucrari de reabilitare a tamplariilor, reabilitarea grupurilor sanitare, lucrari de
modernizare pentru asigurarea normelor de protec?ie la foc, lucrari pentru asigurarea a
ccesului persoanelor cu handicap locomotor, desfacerea tencuielilor interioare ?i e
xterioare afectate de igrasii ?i infiltra?ii, lucrari de instala?ii, realizarea unor func?iuni muze
istice ?i culturale, recondi?ionarea ?i restaurarea tuturor elementelor decorative cu valo
are istorica.
Termenul de execu?ie este de 24 de luni de la data emiterii ordinului de incepere a l
ucrarilor.
,,În prezent suntem in perioada de evaluare a ofertelor depuse. Estimam ca lucrarile vor i
ncepe in toamna acestui an. Toate lucrarile de reabilitare ?i reamenajare func?ionala a cl
adirii sunt necesare pentru includerea acesteia in circuitele turistice publice interne ?i i
nterna?ionale", a declarat Marius Mo?, directorul Direc?iei de Management Proiecte cu Fin
an?are Interna?ionala din cadrul Primariei Oradea.
Proiectul de reabilitare a obiectivului de patrimoniu Casa Darvas - La Roche are in
vedere valorificarea acestui patrimoniu cultural al ora?ului Oradea ?i deschiderea in ac
est loc a unui Muzeu Art Nouveau.

