37/2019. (III.11.) sz. Alapítói Határozat 1. sz. melléklete
Közbeszerzési terv
Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
az eljárás
szerződés
adott
megindításának, teljesítésének
közbeszerzéssel
illetve a
várható
összefüggésben
közbeszerzés
időpontja
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére?
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés
tárgya

CPV kód

Irányadó Tervezett eljárási
eljárásrend
típus

A közbeszerzés
tervezett mennyisége

I. Árubeszerzés

Villamosenergia
beszerzés

09310000-5

Kbt. II
rész

hirdetmény nélküli
tárgyalásos

3,5 MkWh + 20%

2019.03.01

2019.07.012022.07.01

nem

45262220-9

Kbt. III.
rész

113. § nyílt

2 db

2019.07.01

2019.09.012020.11.30

nem

113. § nyílt

10.080 m3 takaró talaj,
9.870 m3 elterítés 2
rétegben,
4 db GABION borda,
38 m vízelvezető árok
elbontása.

2019. I. né.

6 hónap

nem

113. § nyílt

15 fm mederburkolás,
540 fm vízelvezető árok
3 db átközlekedő műtárgy,
9 db GABION
fenéklépcső,

2019. III. né.

2020.03.31.

nem

II. Építési beruházás

Északi bányaüzemi
üregrendszerre
lyukadó fúrások
létesítése
Uránbányászati II/A
meddőhányó
talajszennyezés
felszámolása és
tájrendezése
Budafai meddőhányó
vízrendezés

45112360-6

45232451-8

Kbt. III.
rész

Kbt. III.
rész

energiatörő medence,
1410 fm földsánc-, és
vápa
III. Szolgáltatásmegrendelés

Monitoring kútpár
karbantartása

76431000-3

Kbt. III.
rész

113. § nyílt

1 db

2019.06.01

2019.09.012019.12.31

nem

Figyelőkutak
tisztítása

76431000-3

Kbt. III.
rész

113. § nyílt

4 db

2019.06.01

2019.09.012020.12.31

nem

81. § nyílt

Gamma dózisteljesítmény
meghatározása – 13.000
db,
SSNTD radon monitoring
(50 helyszín) – 800 db,
Vízszint mérés
figyelőkútban <300 m –
1160 db,
Hulladéklerakó geodéziai
felmérése 4 kampány,
Vízvizsgálat – természetes
urán – ICP-MS – 3750 db,
Vízminta 226Ra
aktivitáskoncentrációjának
meghatározása 540 db

2019.09.01

2020.04.012024.06.30

nem

Uránbányászati
rekultiváció komplex
monitoring
rendszerének
üzemeltetése 20202023

90711500-9

Kbt. II.
rész

Pécsbánya-Karolina
külfejtés tájrendezése

71420000-8

Kbt. II.
rész

81. § nyílt

Miskolc,
Mártonbánya
vágatrendszer
tömedékelése

90721800-5

Kbt. III.
rész

113. § nyílt

Király-táró
tömedékelése

90721800-5

Kbt. III.
rész

113. § nyílt

Bányagödör feltöltés az É-i
meddőhányón kitermelt és a
gödörbe leszállított és
ledöntött meddő
mennyiségére
vonatkoztatottan 3.860 M
m3
(minden előkészítési,
növényzet-mentesítési,
terepalakítási munkával,
amely szükséges a 40 cm-es
talajtakarás előtti
végállapoti felszín
kialakításához)
Bányavízemelés max. 6000
m3/nap, 18 hónap
A földalatti bányatérségek
fúrólyukakon keresztül,
homokzaggyal és szilárduló
zaggyal történő
tömedékelése, 3 000 m3
ülepedett homokkal, homok
beszerzésével, helyszínre
szállításával a
tömedékeléshez szükséges
teljes infrastruktúra – ide
nem értve a fúrólyukak
kialakítását és felhagyását kiépítésével és
üzemeltetésével.
Földalatti bányatérségnél
fúrólyuk kialakítása,
valamint a táró kb. 90-95 m
hosszon történő
tömedékelése, várható
tömedékanyag igény 1000
m3.

2019. I. né.

2023.06.30.

nem

2019. III. né.

12 hónap

nem

2019. II. né.

7 hónap

nem

Kútfelszámolás I

76490000-4

Kbt. II.
rész

81. § nyílt

4 + 3 db

2019. I. né.

9 hónap

nem

Kútfelszámolás II
(2020 alap)

76490000-4

Kbt. II.
rész

81. § nyílt

5 + 3 db

2019. IV. né.

2020.12.31.

nem

71420000-8

Kbt. II.
rész

81. § nyílt

7 + 5 db

2019. I. né.

9 hónap.

nem

71420000-8

Kbt. II.
rész

81. § nyílt

8 + 6 db

2019. IV. né.

2020.12.31

nem

76490000-8

Kbt. II.
rész

81. § nyílt

18 db

2019. IV. né.

2020.12.31.

nem

71420000-8

Kbt. II.
rész

81. § nyílt

36 db

2019. IV. né.

2020.12.31.

nem

Kútkörzet
rekultiváció I
Kútkörzet
rekultiváció II (2020
alap)
Kútfelszámolás III
(2020. Bányatörvény
által előírt
kötelezettség szintig)
Kútkörzet
rekultiváció III
(2020. Bányatörvény
által előírt
kötelezettség szintig)
IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási
koncesszió

