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OFERTĂ PENTRU PROIECTARE, CONSULTANȚĂ ŞI ECHIPAMENTE
S.C. CONED S.R.L. realizează pentru dumneavoastră servicii de proiectare, consultanţă şi
poate livra echipamente în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor la cel mai bun raport calitate/preţ.
Serviciile şi produsele noastre vă aduc beneficii prin calitate, respectarea termenelor şi găsirea
soluţiilor optime personalizate pentru fiecare beneficiar.
Domeniile în care activăm sunt : sisteme şi instalaţii de alimentare cu apă și canalizare, lucrări
hidrotehnice, protecţia mediului înconjurător, gospodărirea apelor precum și construcții civile,
industriale şi agrozootehnice.
Principalele activităţi de proiectare, consultanţă şi furnizare echipamente sunt :
Proiectare :
 Întocmirea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice pentru construcţii şi instalaţii ;
 Verificarea proiectelor pentru cerinţa B9, siguranţa în exploatare pentru sistemele de
alimentare cu apă şi canalizare şi la cerinţa D, pentru igienă, sănătate şi protecția mediului,
atestat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice;
 Suntem autorizaţi pentru întocmire documentaţii tehnice în vederea obţinerii avizelor şi
autorizaţiilor in următoarele domenii :
 gospodarirea apelor, atestat eliberat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
 instalaţii pentru stingerea incendiilor, atestat eliberat de Ministerul Afacerilor Interne,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgentă;
 realizarea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor pentru:
protecția mediului, sănătatea populației, etc.

Consultanţă :
 Identificarea şi aplicarea celor mai optime soluţii din punct de vedere tehnic şi al costurilor,
pentru realizarea proiectelor beneficiarilor la nivelele tehnice şi economice cerute;
 Implementarea, realizarea şi finalizarea cu succes a investiţiilor.
Furnizare Echipamente pentru :
 Sisteme şi instalaţii de alimentare cu apă, canalizare ( contoare, pompe, sisteme filtrare,
sisteme epurare, aparatura de laborator, etc.) ;
 Sisteme si instalaţii pentru stingerea incendiilor ( hidranţi de incendiu, piese de schimb,
etc.)
Pentru realizarea proiectelor dumneavoastră și achiziționarea de echipamente vă rugăm să ne
contactaţi.
Vă mulţumim.
Cu stimă,
S.C. CONED S.R.L.

