306/2018. (VI.13.) sz. Alapítói Határozat 1. sz. melléklete
Közbeszerzési terv
Sor kerül-e vagy
sor került-e az
az eljárás
adott
szerződés
megindításána
közbeszerzéssel
teljesítésének
A közbeszerzés tervezett
k, illetve a
összefüggésben
várható
mennyisége
közbeszerzés
előzetes
időpontja vagy
megvalósításá
összesített
a szerződés
nak tervezett
tájékoztató
időtartama
időpontja
közzétételére?
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

24213000-0

Kbt. III. rész

113. §

I. Árubeszerzés

Mészhidrát 1600 t

1600 t

2018.09.01

2019.01.012020.12.31

nem

2018.08.012020.12.31

nem

2018.07.012018.12.31

nem

II. Építési beruházás

Uránbányászati rekultiváció
egységes vízelvezető
rendszer bővítése II/A ütem
és I. meddőhányó
szivárgórendszer kiépítése

45240000-1

Kbt. III. rész

113. §

Uránbányászati II/A
meddőhányó
talajszennyezés
felszámolása és tájrendezése

45112360-6

Kbt. III. rész

113. §

396 m gravitációs
vezeték,
376 m dréncső építés,
1.128 m3 függőleges
szűrőréteg,
2018.05.01
2
2.782
m
talaj
stabilizálás,
1.354 m3 szennyezett
talaj
10.080 m3 takaró
talaj,
9.870 m3 elterítés 2
2018.04.01
rétegben,
4 db GABION borda,
38 m vízelvezető árok
1

elbontása
II. Építési beruházás összesen

Uránipari I. bányaüzemi
kármentesítés
hatékonyságának értékelése
szivárgáshidraulikai és
transzport modellezéssel
Az uránipari zagytározók
kármentesítő rendszerének
vízföldtani vizsgálata
numerikus modellezéssel
Gyükési meddőhányó
tájrehabilitációja

72242000-3

Kbt. III. rész

113. §

1 db modell

2018.04.01

2018.07.012018.12.31

nem

72242000-3

Kbt. III. rész

113. §

1 db modell

2018.04.01

2018.07.012018.12.31

nem

113. §

hulladékkez: 600 m3
földbeszállítás,
elterítés: 970 m3
füvesítés: 3320 m2

2018.04.01

40 hónap (3
év
utógondozás
sal)

nem

2018.05.01

96 hónap (3
év
utógondozás
sal)

nem

2018.04.01

3 hónap

nem

90722000-4

Kbt. III. rész

Pécsbánya-Karolina
külfejtés tájrendezése

71420000-8

Kbt. II. rész

81. §

föld betöltés: 9624
ezer m3
felszínalakítás: 1355
ezer m3
víztelenítés: 4050
ezer m3
növényesítés: 167 ha

Kútfelszámolás

76490000-4

Kbt. II. rész

81. §

8 db kút felszámolása

2

Bárszentmihályfa-I
kútkörzetében észlelt
olajszennyeződés
felszámolása

90722200-6

Kbt. III. rész

113. §

1 db kút felszámolása

2018.07.01

16 hónap

nem

Kútfelszámolás I (2019)

76490000-8

Kbt. II. rész

81. §

8-10 db kút
felszámolása

2018.12.01

6 hónap

nem

Kútkörzet rekultiváció I
(2019)

71420000-8

Kbt. II. rész

81. §

8-10 db kút
tájrendezése

2018.12.01

6 hónap

nem

Kútfelszámolás II (2019)

76490000-8

Kbt. II. rész

81. §

2018.12.01

10 hónap

nem

Kútkörzet rekultiváció II
(2019)

71420000-8

Kbt. II. rész

81. §

2018.12.01

10 hónap

nem

113. §

1 db szakvélemény és
helyreállítási terv
elkészítése

2018.07.01

8 hónap

nem

113. §

6.000 m3 szennyezett
talaj,
42.000 m3 takaró
talaj,
100 fm övárok
áthelyezés

2018.07.02

2018.09.012019.12.31

nem

Herendi partfal
rézsűstabilizálás
szakvélemény és
helyreállítási tervek
I. meddőhányó övárkán
kívüli talajszennyezettség
felszámolása
áthalmozással, övárok
áthelyezéssel, inaktív
földtakarással és
tájrendezés befejezése

74233200-3

90722100-5

Kbt. III. rész

Kbt. III. rész

15-17 db kút
felszámolása
40 db kút
tájrendezése

IV. Építési koncesszió

3

V. Szolgáltatási koncesszió

4

