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CGMB a aprobat cresterea cu aproape 45 de milioane de lei a valorii investitiei
referitoare la Spitalul de Copii Dr. Gomoiu
Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, joi, cresterea cu aproape 45 de milioane de
lei a valorii investitiei referitoare la Spitalul de Copii 'Dr. Victor Gomoiu'.
"Din analiza sumelor prevazute în devizul general se poate concluziona ca la data de 30 septembrie 2016, fata de
devizul general aprobat prin hotarârea CGMB nr. 385/16.12.2009, situatia principalilor indicatori
tehnico-economici, dupa actualizare cu indici INSSE, la nivelul lunii septembrie 2016, se prezinta astfel: valoarea
totala a investitiei, fara TVA, a crescut cu 32.756.092,88 lei, de la 186.410.092,82 lei la 219.166.185,70 lei;
valoarea totala a investitiei, cu TVA, a crescut cu 44.872.321,88 de lei, de la 221.828.010,46 lei la 266.700.332,34
lei", se arata în raportul de specialitate al proiectului de hotarâre adoptat, care stipuleaza actualizarea indicatorilor
tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate aprobat prin hotarârea CGMB nr. 385/16 decembrie 2009,
pentru obiectivul de investitii "Extindere Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu".
Din expunerea de motive a proiectului reiese ca se impune modificarea valorii sumei investite, având în vedere o
nota de fundamentare a Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), si ca, de la data
aprobarii indicatorilor tehnico-economici si pâna în prezent, nu s-a facut nicio reactualizare a devizului general,
desi în acest interval: s-a modificat indicele preturilor de consum; au fost încheiate un contract de prestari servicii
cu Asocierea AECOM Inginieria SRL&Tecnic Consulting Engineering Romania SRL si contractul pentru
proiectare, executie de lucrari si furnizare echipamente cu Asocierea Compagnie d'Enterprises CFE SA/CFE
Contracting and Engineering/SLRL Atelier d'Architecture Christian Tanascaux&Alsa Imed SRL pe 1 noiembrie
2010, respectiv pe 2 octombrie 2012; a devenit necesara efectuarea unor modificari de cheltuieli între
capitole/subcapitole din devizul general.
Pe 13 octombrie, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca în ceea ce priveste noul spital constructia
este realizata în proportie de 80% si ca lucrarile erau sistate din cauza faptului ca între constructor, consultant si
beneficiar au avut loc discutii cu privire la continutul contractului si o serie de obiectiuni materializate în
corespondenta dintre Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, consultant (Asocierea AECOM
Ingenieria SRL& TECNIC Consulting Engineering România SRL) si constructor (Asocierea Compagnie
d'Enterprises CFE SA/ CFE Contracting and Engineering/ SLRL Atelier d'Architecture Christian Tanascaux &
Alsa Imed SRL).
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