
 

Hamarosan elkezdődik a marosvásárhelyi repülőtér felújítása 

Ma, 2017. szeptember 19-én, a Maros Megyei Tanács elnöke, Péter Ferenc 
aláírta a felújítási munkálatokra vonatkozó szerződést a kivitelező 
konzorcium vezetőjével, a PORR Construct vállalat ügyvezető 
igazgatójával, Klaus Bleckenwegnerrel. 

Több hónapos folyamat zárult le ezzel, hiszen a megyei önkormányzat már 
az év elején elkezdte a közbeszerzési eljárás előkészítését, amelyet május 
elején hirdettünk meg, és amelynek esetében tegnap éjfélkor járt le az 
óvások határideje. Mivel a versenytárgyaláson résztvevő cégek közül senki 
sem óvta meg a közbeszerzési eljárás eredményét, ma a Maros Megyei 
Tanács szerződést kötött a nyertes céggel.   

A beruházást az osztrák PORR Construct Kft. és a Geiger Transilvania Kft. 
által létrehozott társulás fogja kivitelezni, amelyben alvállalkozóként részt 
vesz a TIAB Rt is. A munkálatok összértéke 53.535.999,28 lej ÁFA-val 
együtt.  

A marosvásárhelyi Transilvania repülőtér kifutópályának teljes körű javítása 
keretében a következő munkálatokra kerül sor: felújítják a kifutópályát, a 
forgalmi előteret (repülőtér parkolókat), helyreállítják az összekötő utakat, 
a kiszolgáló utakat, felújítják a mozgási területeken található útburkolati 
jeleket, új esővíz szennyvízhálózatot és szennyvíztisztító rendszert 
építenek ki, felújítják a fényrendszert és az elektromos vezetékeket, 
illetve különböző földmunkálatokat fognak elvégezni. 

„Komoly munka eredménye, hogy ma ott tartunk, hogy aláírhatjuk ezt a 
szerződést. Egy ekkora méretű, több millió euró értékű beruházást nagyon 
alaposan elő kell készíteni, úgy műszaki, mint pénzügyi szempontból azért, 
hogy utólag ne legyenek problémák. Mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy átláthatóan bonyolítsuk le a versenytárgyalást, és úgy 
látszik, hogy ez sikerült is, hiszen egyik pályázó sem nyújtott be óvást. A 
beérkező négy ajánlatból egyiket sem utasítottuk el, mindegyik megfelelt 
az elvárásoknak, és ezek alapos elemzését követően választottuk ki a 
nyertest, akivel ma aláírtuk a szerződést. A repülőtér felújítása Maros 
megye számára egy rendkívül fontos beruházás, ezért bízok benne, hogy az 
időjárás is velünk tart, és a lehető legrövidebb időn belül befejeződnek a 
munkálatok”- nyilatkozta Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.  

A munkálatok elvégzésére 108 nap áll a kivitelező cég rendelkezésére attól 
a naptól kezdődően, hogy a megyei tanács kiadta a munkálatok elkezdésére 
vonatkozó rendeletet. A cégnek 10 nap alatt kell mozgósítania és 98 nap 
alatt kell elvégeznie a munkálatokat.  
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