
Desz pezirea în Maramure  sezonul 2008 - 2009

Contractul încheiat între Consiliul jude ean Maramure i SC
Drumuri – Poduri Maramure  SA a intrat în vigoare în data de 15.11.2008
si va înceta la data de 15.03.2008.  SC Drumuri – Poduri Maramure  SA,
se oblig  s  presteze serviciul Între inrere curent  pe timp de iarn  a
drumurilor jude ene, sezonul 2008 – 2009.

Acesta include:
- plombarea gropilor
- combaterea poleiului manual i mecanizat
- procurarea materialului antiderapant (sare i nisp)
- cur area mecanizat  a z pezii (cu autofrez i cu alte utilaje de

desz pezire)
- cur area manual  a z pezii
- teptare
- inform ri zilnice i revizie de iarn .

Categoriile de servicii mai sus enumerate, vor fi executate doar cu
condi ia i în m sura în care condi iile meteorologice i implicit starea
drumurilor o vor impune, cu încadrarea în pre ul maximal al contractului.

Pre ul contractului este de aproximativ 7.660.000 de lei, la care se
adaug  TVA.  Societatea Drumuri – Poduri Maramure  se va ocupa în
acest sezon de desz pezirea ( i între inerea) unui num r de aproximativ
700 de kilometri de drumuri jude ene.  De precizat este faptul c
decont rile se fac pe baza lucr rilor exectate.

De asemenea, în baza contractului, firma are obliga ia de a
supraveghea executarea serviciilor, de a asigura for a de munc ,
materialele, utilajele i echipamentele necesare desf ur rii activit ii în
condi ii bune. Prestatorul are obliga ia de a asigura conducerea i
coordonarea activit ii de prevenire i interven ie pentru combaterea
poleiului i înz pezirii drumurilor jude ene, în conformitate cu Planul
operativ.
  Cantit ile i categoriile de servicii ini iale estimate vor putea fi
modificate pe parcursul derul rii prezentului contract, în func ie de
necesit i, prin act adi ional, în condi iile legii.

Mirela Bodea,
Purt tor de cuvânt


