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Tájékoztató a szerződés teljesítéséről - Vállalkozási szerződés a Jászberényi WDS-1 lerakó
létesítményeinek üzemeltetése tárgyában

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

 

 

 

 

1.a) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe:

1.b) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe:

Pyrus-Rumpold Környezetvédő Szolgáltató Kft.; (jogutód Saubermacher Magyarország Kft.) (1181
Budapest, Zádor u. 4.) és az Új Depónia Környezetvédelmi Kft.; (jogutód Cirkont Zrt.) (3527 Miskolc,
Besenyői út 16.) által alkotott konzorcium.

 

 

2.a) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása:

2.b) A szerződéskötés időpontja: 2005/02/15 (év/hó/nap)

2.c) A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás:

a jászberényi lezárt hulladéklerakó létesítményeinek- hatályos jogszabályoknak, valamint az illetékes
környezetvédelmi, vízügyi és természetvédelmi hatóságok előírásainak megfelelő- üzemeltetése,
kiemelten a lerakó biztonságos őrzése, a lerakó borításának (füvesített felület) gondozása,
karbantartása, berendezések karbantartása, CrVI-val szennyezett talajvíz szivattyúzása és tisztítása,
csapadékvíz elvezetése, talajvíz-monitoring végzése, illetve hatóság részére jelentések készítése  
Közbeszerzés becsült értéke: 80 M Ft (a kbt. 37.§ 1/b pontja alapján került meghatározásra.)

2.d) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2027/07/31 (év/hó/nap)
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3.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás:

• A terület folyamatos őrzésvédelmét: 45,5 hónap  
• A terület általános üzemeltetését, ellenőrzését, folyamatos  
karbantartását és az időjárás dokumentálását: 45,5 hónap  
• A fedőréteg épségének fenntartását a növénytakaró ellenőrzését,  
karbantartását (45,5 hó), nyírását (8 alkalom) és öntözését (24,33 hó): 45,5 hónap  
• A drénrendszer ellenőrzése és karbantartását: 45,5 hónap  
• A süllyedés mérését, referencia pontok vizsgálatát és karbantartását: 8 alkalom  
• A csurgalékvíz ellenőrzését, szivattyúzását és aktív szenes szűrését  
(91 alkalom), valamint a csurgalékvíz laboratóriumi vizsgálatát (8 alkalom)  
• A kiépített gázszellőztető rendszer karbantartását, ellenőrzését és  
a gáz mintavételt és elemzést (4 alkalom): 45,5 hónap  
• A kiépített talajvíztisztító rendszer üzemeltetését, karbantartását: 45,5 hónap  
• A 14 db talajvíz-megfigyelőkút és központi akna vízszint méréseit: 46 alkalom  
• A monitoring mérések – talajvíz mintavétel – végzését és a laboratóriumi eredmények kiértékelését, a
hatósági előírások szerinti komponensekre és gyakorisággal  
(14 db kút esetén)  
• Keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését és ártalmatlanítását: 4 alkalom  
• Az üzemeltetés dokumentálását és a megrendelő, hatóság által előírt  
dokumentációk elkészítését: 45,5 hónap  
• Egyéb feladatok végzését: egészségügyi, biztonsági, és kommunális feladatok  
ellátását: 7 alkalom  

Ellenszolgáltatás összesen: 77.338.992,-Ft + ÁFA

 

 

4.a) A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája:

4.b) A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja:

összességében a legelőnyösebb ajánlat.

4.c)* Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre:

K. É.- 9276/2004 (TED) 2004/S 212-182237

közzétételének napja: 2004/11/05 (év/hó/nap)

4.d)* Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
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Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

(év/hó/nap)

4.e)* Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:

 

.É.-2034/2005

közzétételének napja: 2005/03/04 (év/hó/nap)

 

 

 

5.b)* Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

5.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

 

 

 

 

 

 

6.b)* Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

6.c)* A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

 

 

 

7.b)* Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre:
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közzétételének napja: (év/hó/nap)

 

 

8.).* Egyéb információk:

 

 

9.). A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

a szerződő fél a hirdetményben foglaltakkal egyetért.

 

 

10.). A hirdetmény feladásának és kézhezvételének napja: 2009/04/24 (év/hó/nap)

 

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


