Un nou acord cadru de trei ani pentru intre?inerea s
pa?iilor verzi din Municipiul Oradea Luni , 6 Martie
2017, 12:26
Avand in vedere expirarea contractelor subsecvente de servicii privind amenajarea,
intre?inerea, modernizarea, extinderea ?i executarea lucrarilor specifice spa?iilor verzi, Pri
maria Oradea a demarat toate procedurile specifice pentru organizarea unei noi achizi?ii p
rivind acest serviciu.
Aceasta achizi?ie prive?te serviciul de amenajare, modernizare, extindere ?i executare a luc
rarilor specifice spa?iilor verzi ?i domeniului public din municipiul Oradea, care nu su
nt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Oradea sau persoane juridice
subordonate Consiliului Loacal, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada
de trei ani 2017 - 2020 ?i cuprinzand trei loturi (sector I, sector II ?i sector III).
Lotul 1 - Sector 1 este delimitat de: mal stang Cri?ul Repede - Pia?a Independen?ei - Pia
?a Ceta?ii - Gh.Costa-Foru - Pia?a 22 Decembrie - Feldioarei - Cimitirul Rulikovsky - str
. Ogorului - Calea Aradului (zona Iosia, zona Io?ia-case ?i zona Io?ia Nord) cuprinse in sect
or.
Lotul 2 - Sector 2 este delimitat de: mal stang Cri?ul Repede - Pia?a Independen?ei - Pia
?a Ceta?ii - Gh.Costa-Foru - Pia?a 22 Decembrie - Feldioarei - str. Toamnei - str. Ogo
rului (zonele: Nufarul I, Nufarul II, Velen?a, Drago? Voda ?i Tokai) cuprinse in sector.
Lotul 3 - Sector 3 este delimitata de: mal drept Cri?ul Repede - B-dul.Decebal - str. E
roul Necunoscut- str. Lacul Rosu - str. Calea Bihorului (zonele Iorga ?i Podgoria) c
uprinse in sector.
Achizi?ia a fost atribuita catre RER Ecologic Service pentru lot I ?i lot II ?i catre S.C Aden
andra pentru lotul III. Valoarea totala a acordului cadru pentru trei ani pentru lotul I
este de 1.428.261, 84 lei (fara TVA), pentru lotul II de 1.348.405,65 lei (fara TVA), iar
pentru lotul III de 1.070.221, 32 lei (fara TVA).
În prezent, pana la data de 13 martie, achizi?ia se afla in termenul aferent depunerii ev
entualelor contesta?ii.

