A fost selectat constructorul drumului de legatura dintre
Oradea ?i autostrada Transilvania Miercuri , 19 August
2020, 16:14

Compania Na?ionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat c
a?tigatorul licita?iei pentru proiectarea ?i execu?ia drumului de legatura dintre Centura Orad
ea ?i A3 (Biharia).
Mar?i, 18.08.2020, au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii d
e atribuire a contractului avand ca obiect proiectare ?i execu?ie "Legatura Centura Ora
dea (Gira?ie Calea Sintandrei) - Autostrada A3 (Biharia)", ofertantul desemnat ca
?tigator de catre CNAIR fiind SC Strabag SRL,cu pretul de 545.910.100,02 lei fara
TVA.
Drumul de legatura va avea o lungime de 18,96 km, cu 12 poduri noi ?i pasaje (inclusiv p
este Cri?ul Repede ?i peste ?oseaua Bor?ului), dar ?i 3 noduri rutiere. Acesta urmeaza sa fa
ca legatura dintre soseaua de centura ?i autostrada, din zona sensului giratoriu cu Calea S
antandrei spre Santandrei - Bor? - Biharia.
Profilul drumului va fi unul cu patru benzi pe sens ?i cu separator de flux de circula?ie pe
mijloc, cu o platforma totala de 23,5 metri la?ime. Termenul de realizare este de 30 de l
uni, din care 6 luni pentru proiectare ?i 24 de luni pentru execu?ie.
?
În condi?iile in care procedura de licita?ie nu va fi contestata in urmatoarele 11 zile, pan
a la jumatatea lunii septembrie ar putea fi semnat contractul de proiectare ?i execu?ie. Vo
r fi necesare cateva luni pentru realizarea proiectului tehnic iar la primavara, cel tarziu,
vor incepe lucrarile. În doi ani ar trebui ca Oradea ?i jude?ul Bihor sa fie legate direct, pe
autostrada, de Europa. Mul?umesc echipei de la Transporturi ?i de la CNAIR pentru co
laborarea pe care am avut-o pana acum in vederea realizarii acestui proiect", a spus
primarul Ilie Bolojan.
Semnarea contractului de achizi?ie publica va fi posibila dupa expirarea perioadei de d
epunere a eventualelor contesta?ii ?i respectiv dupa solu?ionarea tuturor con
testa?ilor/plangerilor formulate in cadrul procedurii de atribuire.
Studiul de fezabilitate al proiectului legaturii centurii Oradea cu Autostrada A3 a fost
realizat la solicitarea Zonei Metropolitane Oradea, fiind finalizat in anul 2018. Ulterior,
lucrarea a fost scoasa la licita?ie de CNAIR, in luna mai a anului curent.

