17. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztő
bizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL
1. a) Az ajánlatkérőként szerződőfél neve és címe: Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata, 5000. Szolnok, Kossuth tér 9.
b) A nyertes ajánlattevőként szerződőfél neve és címe: REMONDIS Szolnok Zrt. 5000.
Szolnok, József A. u. 85.
2. a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: vállalkozási
szerződés Szolnok város vízkárelhárítási feladatainak ellátására
b) A szerződéskötés időpontja: 2006. december 06. A szerződés hatálya: 2007. január 01.2008. december 31.
c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:
Tárgya: Szolnok város vízkárelhárítási feladatai
Mennyisége:
I.) Belvízcsatorna fenntartás, burkolt árok, folyóka helyreállítás, földmedrű árok
helyreállítás:
1. Árok és padka nyomvonalából föld kiemelés:
300 m3/év
2. Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira:
600 m3/év
3. Föld, törmelék, szemét elszállítása:
600 m3/év
4. Tükör készítés:
200 m3/év
5. Kavicságyazat készítés:
200 m3/év
6. Vízelvezetőárok építése beton folyókából:
100 fm/év
7. Betonlap burkolat építés jellemzően 40x40x6 lapból:
360 m2/év
8. Betonelemek fugázása cementhabarccsal:
1500 m/év
9. Betonkoszorú betonozása (10*10 cm, C12-es beton):
650 m/év
10. Élvágógép használata:
250 m/év
11. Beton és aszfalt burkolat bontás (jellemzően 5cm aszfalt és 15 cm beton) 100 m2/év
12. Csőfektetés áteresz részére (KG PVC cső, jellemzően 300-as áteresz, bekötés): 100
fm/év
13. Föld visszatöltés:
50 m3/év
14. Tömörítés gépi erővel:
50 m3/év
15. Betonburkolat helyreállítás (C12-es beton):
50 m2/év
16. Aszfalt burkolat helyreállítás
 öntött aszfalttal 3 cm vtg-ban (Ö2 aszfalt)
15 m2/év
 hengerelt aszfalttal 5 cm vtg-ban (AB12 aszfalt)
35 m 2/év
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17. Csőszáj kibetonozás (C12-es beton, 15 cm vastagságban):
40 db/év
18. Fedlap szintre emelés
5 db/év
19. Víznyelőakna építés (C12-es beton, 40*40-es rács, 20 cm-es ülepítő)
15 db/év
20. Vegyszeres irtás (halakra, méhekre nem veszélyes szerrel)
 Sás, nád (évi 1 alkalom)
17 500 m 2/év
 Cserje (évi 1 alkalom)
2 500 m 2/év
21. Csatornakotrás
(0,5 – 1,5 m3 iszap vízalatti kitermelése rézsűkialakítással, iszap elszállítással) 1000
fm/év
22. Csatornakotrás (0,5 – 1,5 m3 iszap vízalatti kitermelése rézsűkialakítással,
iszap helyben elterítésével)
500 fm/év
II.)
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása:
Árvízvédelmi töltés kaszálás évi 3 alkalommal
 Debreceni úti töltés (kaszálék elszállítással)
15.400 m2/alkalom
 Tiszaligeti körtöltés (kaszálék töltéslábnál rendsodorva)
101.550 m2/alkalom
Vegyszeres cserjeirtás (1-szer, halakra, méhekre nem veszélyes szerrel):
2 000 m 2/év
Cserjeirtás (1-szer):
2 000 m2/év
Rágcsálóirtás (Tiszaligeti körtöltésen évi 1-szer)
Árvízvédelmi raktár, anyagok, létesítmények fenntartása, kezelése
 Tiszaligeti körtöltésen bemosódások helyreállítása,
 szelvénykövek helyreállítása
 feljárók helyreállítása (6 db),
 Tiszaligetben található árvízvédelmi raktár külsőfalazatának
festése,
 körtöltéshez tartozó sorompók újra festése (5 db),
 gátkorona hómentesítése (16925 m 2)

Belvízvédekezés
1. Szivattyúzás (robbanómotoros szivattyúk)
500 üzemóra/év
Szippantás
200 m3/év
Ellenszolgáltatás szerződéses összege: bruttó: 29.800.000.-Ft
d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2007. január 01. - 2008. december
31.
3. A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:
Mennyiség:
I.) Belvízcsatorna fenntartás, burkolt árok, folyóka helyreállítás, földmedrűárok helyreállítás:
- Árok, padka nyomvonalából földkiemelés: 506,2 m3
- Föld, törmelék, szemét felrakása gépkocsira: 478,135 m3
- Föld, törmelék, szemét elszállítása: 478,135 m3
- Tükörkészítés: 42,7 m3
- Kavicságyazat készítés: 46,8 m3
- Vízelvezetőárok építése beton folyókából: 14 fm
- Betonlap burkolat építés járdalapból: 354,7 m2
- Betonelemek fugázása: 1455 m
- Betonkoszorú betonozása: 564 m
- Élvágógép használata: 81 m
- Beton és aszfaltburkolat bontás: 138,8 m2
- Csőfektetés: 323,5 m
- Földvisszatöltés: 148,465 m3
- Tömörítés: 149,465 m3

-

Betonburkolat helyreállítás: 99,2 m2
Aszfaltburkolat helyreállítás: 51,7 m2
Csőszáj kibetonozás: 52 db
Fedlap szintreemelés: 5 db
Víznyelőakna építés: 10 db
Vegyszeres sás és nádirtás: 21.000 m2
Vegyszeres cserjeirtás: 3.000 m2
Csatornakotrás iszap elszállítással: 1268 fm
Csatornakotrás iszap helyben elterítéssel: 606 fm

II.) Árvízvédelmi létesítmények fenntartása:
- Árvízvédelmi töltések kaszálása 3 alkalommal (350.850 m2)
- Vegyszeres cserjeirtás: 2400 m2
- Cserjeirtás: 2400 m2
- Árvízvédelmi raktár, anyagok, létesítmények fenntartása, kezelése megtörtént
(bemosódások, szelvénykövek, feljárók helyreállítása, sorompók, árvízvédelmi raktár
külsőfalazatának festése)
2007. évi ellenszolgáltatás: bruttó: 14.899.153,- Ft
4. a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti nyílt eljárás
b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás
c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető
hirdetményre és közzétételének napja: KÉ-20772/2006.09.18.
d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és
közzétételének napja:
5.* a) A szerződés teljesítése szerződésszerűvolt-e: b)* Nem szerződésszerűteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 6.* a) A szerződés részteljesítése szerződésszerűvolt-e: igen
b)* Nem szerződésszerűrészteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 7. a) A szerződést módosították-e: nem
b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre és
közzétételének napja: 8.* Egyéb információk: a hirdetmény a szerződés 2007. évi részteljesítésére vonatkozik.
9. A nyertes ajánlattevőként szerződőfél nyilatkozata: a hirdetményben foglaltakkal az
ajánlattevőként szerződőfél egyetért.
10. A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2008. január 08.

________
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

