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Compania de Apa SOMES achizitioneaza utilaje moderne
prin proiectul POS Mediu
Azi 18 August a.c. la sediul Companiei de Apa SOMES S.A. a avut loc semnarea contractului de
furnizare "Autospeciale pentru desfundat canale si vehicule operationale" in cadrul proiectului "Extinderea şi
reabilitarea sistemelor de apa şi apa uzata din judetele Cluj/Salaj" cofinantat de Uniunea Europeana prin
Fondurile de Coeziune post-aderare in cadrul Programului Operational Sectorial (POS) Mediu.
Prin acest contract, al 13-lea semnat in cadrul proiectului major atras si implementat de Compania de
Apa SOMES, se vor achizitiona un numar de 18 echipamente si utilaje moderne de ultima generatie care vor
suplimenta parcul existent destinat intretinerii sistemului public de canalizare administrat de operatorul regional
in judetele Cluj si Salaj.
Valoarea contractului este de 4.890.000 lei (fara TVA) si prevede furnizarea de echipamente si utilaje cu
accesoriile aferente, cu o garantie de cinci ani, punerea in functiune, instruirea personalului CASSA care va fi
desemnat pentru operare, asistenta tehnica, service si revizii in perioada de garantie. Echipamentele si utilajele
achizitionate constau din patru autocuratitoare combinate pentru canalizare, patru echipamente hidrocuratitoare
pentru canalizare, opt motopompe mobile, un autocuratitor combinat pentru canalizare cu sistem de reciclare a
apei si un sistem (laborator) mobil CCTV (sistem de robot cu camera video pentru vizualizarea interiorului
sistemelor de canalizare).
Reamintim faptul ca proiectul major de investitii "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa
uzata din judetele Cluj/Salaj" cofinantat de Uniunea Europeana, este in valoare totala de 196,9 Milioane EURO
si este derulat de Compania de Apa SOMES in perioada 2008 - 2013. Contributia nerambursabila a Uniunii
Europene se cifreaza la 74%, cea a Guvernului Romaniei la 11,3%, a autoritatilor locale din aria proiectului de
1,9%, restul de 12,8% fiind obtinut de Compania de Apa SOMES prin credit bancar.
Acest proiect va contribui la modernizarea si extinderea infrastructurii din zona operatorului regional
Compania de Apa SOMES, la imbunatatirea serviciilor prestate si la imbunatatirea calitatii mediului si
conformarea la cerintele stipulate de Directivele Europene in domeniu.
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