
3.5. Mobil WC üzemeltetése

 A munkavégzés technológiai leírása, minőségi követelmények meghatározásával:

Jelenlegi helyszín

Heti becsült 

mennyiség 

(db)

Petőfi Sándor utcai kispiac 1

Mobil WC üzemeltetésének 2015. évi kompenzáció igénye: bruttó 218 000  Ft

3.6. Közutak portalanítása

 A munkavégzés technológiai leírása, minőségi követelmények meghatározásával:

Kiskörút

Jókai utca

Kápolna utca

Petőfi Sándor utca

Dobó körút

Batthyány utca

Bem utca

Irinyi utca

Nyíri út

Március 15. utca

Munkavégzés ideje

Hőségriadó elrendelésekor

Ugyanezen időszakban a város területén 2 db párakapu üzemeltetése történik.

Közutak portalanításának 2015. évi kompenzáció igénye:bruttó 2 452 000 Ft

A szolgáltatás az Önkormányzat megrendelésére történik, az Önkormányzat által meghatározott helyre és

ideig.

Amennyiben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) I., vagy II. fokozatú

hőségriadót rendel el, úgy a Közszolgáltató megkezdi a jelen Szerződésben meghatározott utak hűsítő

locsolását, és ameddig az időjárás indokolja, a szolgáltatást fenntartja . Az utak locsolását az alábbi

helyszíneken végzi a Közszolgáltató:

Széchenyi téri buszpályaudvar

Tervezett locsolási  idő

45 óra



3.7. Illegális hulladék szállítás

A szolgáltatás az Önkormányzat megrendelésére történik.

A munkavégzés során keletkezett hulladékot a Közszolgáltató a hulladéklerakóra szállítja.

tervezett elszállított 

mennyiség (m3)

1 400

"Hulladék lerakása tilos"hatósági táblák kihelyezése: tervezett éves mennyiség: 20 db

Az illegális hulladék szállítás  2015. évi kompenzáció igénye:  bruttó 15 576 000 Ft

3.8. Karácsonyfa szállítás

 A munkavégzés technológiai leírása, minőségi követelmények meghatározásával:

tervezett elszállított 

mennyiség (m3) lerakati díj

450 0

Karácsonyfa gyűjtés 2015. évi kompenzáció igénye: bruttó  1 500 000 Ft

3.9. Ipari vízdíj

A közutak portalanításhoz felhasznált vízdíj költség elszámolása:

tervezett felhasznált 

mennyiség (m3)

600

Ipari vízdíj 2015. évi kompenzáció igénye: bruttó 65  000 Ft

lerakati díj

560

A Közszolgáltató a lakosság részéről kihelyezett karácsonyfák gyűjtését Vízkereszt napján kezdi, és január

20-ig folyamatosan végzi. Az ezt követően kihelyezett fenyőfák a kommunális hulladékgyűjtéssel együtt

kerülnek elszállításra.



3.10.  Ügyeleti rendszer

 A munkavégzés technológiai leírása, minőségi követelmények meghatározásával:

hónap

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

A Közszolgáltató a feladatot 1 fő vezetésével, 2 fő szakmunkással látja el; munkaidőn kívüli állandó készenlétet

tart, 1 db vállalati gépkocsival. (külső telephelyen történő tárolással). A bejelentéseket a Közszolgáltató központi

telefonszámon fogadja az illetékes szervektől, és gondoskodik a szükséges intézkedések egy órán belül történő

végrehajtásáról.

bruttó havi ktg.

296 800

296 800

296 800

296 800

296 800

2 968 000

Az ügyeleti rendszer 2015. évi kompenzáció igénye: bruttó 2 968 000 Ft.

296 800

296 800

296 800

296 800

296 800







Az ügyeleti rendszer 2015. évi kompenzáció igénye: bruttó 2 968 000 Ft.


