AZ ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
nettó 5 millió forintot elérı ill. azt meghaladó szerzıdései 2006. évben

Típusa

Vállalkozás

Vállalkozás

Vállalkozás

Vállalkozás

Szállító megnevezése

Tárgy

Szerzıdés
lejárta

Szerzıdés szerinti nettó
összeg
(Ft)

A DVCS 86+481-100+841-es szelvények közötti szakaszának
tisztítása, az iszap, a lefolyást gátló anyagok és vizinövényzet
eltávolításával átlagosan 1,5 m3/fm anyag kiszedésével, a kirakott
anyag durva elteregetésével egy oldalról (preventív védekezés). A
teljesítés helye: Fülöpszállás, Szabadszállás, Kunszentmiklós
települések külterülete (a fent jelzett csatornaszakasz)

2006.02.10

14 360 000

AKTÍV Kft.

Preventív védekezés keretében a Kígyós fıcsatorna Bácsszentgyörgy
település térségében található 29+426 - 35+027 cskm. szelvényei
közötti szakasz kotrási munkáinak elvégzése az alábbiak szerint: A
kotrásra kerülı csatornaszakasz hossza: 5601 m, kitermelendı
mederanyag mennyisége: 8333 m3. A kitermelt mederanyagot
depóniába kell rendezni olyan módon, hogy annak felülete
csatornafenntartó gépekkel történı közlekedésre alkalmas legyen. A
kotrást megelızıen el kell távolítani a munkavégzést akadályozó
(fákat, cserjéket) növényzetet.

2006.02.10

7 999 680

Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási
Társulat

A Fızvölgyi Fıcsatorna 34+070,5 - 38+237-es szelvények közötti
szakaszának tisztítása, az iszap, a lefolyást gátló anyagok és
vizinövényzet eltávolításával átlagosan 3,0 m3/fm anyag kiszedésével,
a kirakott anyag durva elteregetésével egy oldalról. A teljesítés helye:
Dunavecse, Újsolt települések külterülete (a fent jelzett
csatornaszakasz) - Belvízvédekezés

2006.03.31

10 416 250

Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási
Társulat

Csatorna tisztítási munkák végzése az iszap, a lefolyást gátló anyagok
és vizinövényzet eltávolításával átlagosan 1,5-1,8 m3 / fm anyag
kiszedésével, a kirakott anyag durva elteregetésével egy oldalról a
Sárköz III.-as jelő csatorna 0+000 - 8+000 közötti szakaszán és a
Szelidi tavi csatorna 7+806 - 13+025 szelvények közötti szakaszán az
elızetesen szóban kért ajánlati felhívás alapján (önkormányzati
preventív védekezés).

2006.03.31

12 282 900

Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási
Társulat

Vállalkozás

Dunamenti és Kiskunsági Vízgazdálkodási
Társulat

A DVCS 72+248 - 81+587-es szelvények közötti szakaszának
tisztítása, az iszap, a lefolyást gátló anyagok és vizinövényzet
eltávolításával átlagosan 1,5 m3/fm anyag kiszedésével, a kirakott
anyag durva elteregetésével egy oldalról (önkormányzati preventív
védekezés). A teljesítés helye: Fülöpszállás, Soltszentimre
telepüólések külterülte (a fent jelzett csatornaszakasz).

2006.03.20

9 339 000

2006.03.31

8 893 500

Vállalkozás

AKTÍV Kft.

Preventív védekezés keretében a VII. fıcsatorna és a Szelidi tavi
csatorna benıtt, lefolyás-gátló növényzettel telített szakaszainak
györkérzónás iszapolási, mederkotrási feladatai. A beavatkozással
értintett csatornaszakaszok elıirányzott hossza: VII. csatorna: 4788 m,
Szelidi tavi csatorna: 3682 m, Beavatkozások pontos helyét a
Megrendelı jelöli ki. Kitermelendı növényzet és lefolyás-gátló
uszadék mennyisége: 1,5 m3/fm. A kitermelt anyagot deponiába kell
rendezni olyan módon, hogy annak felülete csatornafenntartó gépekkel
történı közlekedésre alkalmas legyen. A medertisztítást megelızıen el
kell távolítani a munkavégzést akadályozó (fákat, cserjéket)
növényzetet.(önkormányzati preventív védekezés)

Vállalkozás

AKTÍV Kft.

Ideiglenes vízelzáró szerkezet kivitelezési munkái - 30 db

2006.04.07

8 690 000

AKTÍV Kft.

DVCS fıcsatorna 3+500 - 8+100 cskm. szelvényei közötti elfajult
szakaszai mederrendezési munkáinak elvégzése. A kitermelt
mederanyagot deponiába kell rendezni olyan módon, hogy annak
felülete csatornafenntartó gépekkel történı közlekedésre alkalmas
legyen. A kotrást megelızıen el kell távolítani a munkavégzést
akadályozó (fákat, cserjéket) növényzetet. Kitermelendı, elszállítandó
mederanyag mennyisége: 10400 m3. (preventív védekezés).

2006.03.30

10 057 470

Baja, 5687 hrsz. szám alatti DVCS Torkolati Szivattyútelepen a
biztonságos belvízvédekezés lefolytatásához szükséges karbantartási
munkák (rézső és partvédelem, állékonyságbiztosítás - preventív
védekezés).

2006.03.18

6 641 437

2006.05.19

5 115 000

Vállalkozás

Szolgáltatás

EMEL Építıipari és Szolgáltató Kft.

Vállalkozás

Pleso és Pleso Mérnöki Szolgáltató Kft.

Foktıi torkolati szivattyútelep túlfeszültség fellépésének
következtében meghibásodott 0,4 kV-os kapcsolószekrény
vezérlésének helyreállítási munkái.

Vízkárelhárítási

Pleso és Pleso Mérnöki Szolgáltató Kft.

Az Alsó-Dunán kialakult árvizi helyzet miatt az Igazgatóság
kezelésében lévı belvízvédelmi szivattyútelepeken az alábbi
vízkárlehárítási munkákat. A Foktıi, Vajastoroki, Érsekcsanádi,
DVCS, valamint Karapancsai szivattyútelepeknél üzemvitelével
ellenırzés, szaktanácsadás és üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli,
szükséges beavatkozási módokat a vízkárelhárítással kapcsolatban.

2006.04.01

Szállítói

BASALTKER Kft.

TA 40% - TB 45% - TC 15% kevert terméskı, Dunabogdányi
kıbányában történı eladása és uszályba rakása. A terméskı
mennyisége várhatóan 2006. évben 7.500 tonna, 2007 évben 20.000

2007.12.31

Díj:
164.000,Ft/nap
összesen 44 nap, azaz
7.216.000,Díj.:
2006. évben 1810,- Ft/to,
2007. évben 2000,-Ft/to

tonna amely mennyiségtıl Vevı 20%-al jogosult eltérni.

Csanád-Trans Kft.

Árvizi helyreállítás keretében: a 03.01. árvízvédelmi szakasz 26+100
tkm környezetében 2000 m2 nagyságú szőrıpaplan elkészítése
(növényzettel átszıtt talajréteg eltávolítása, talaj kiegyenlítése homok
beszállításával, geotextília lefektetése, 40 cm vastagságú
homokos-kavics terítés készítése, humuszréteg beszállítása,
tömörítése, főmag elvetése).

2006.06.20

7 558 500

Vállalkozás

AKTÍV Kft.

DVCS fıcsatornán Érsekcsanád térségben lévı mederelfajulás
megszüntetése, mederrész helyreállítási munkáinak elvégzése, a meder
kétoldali kotrásával, a középzátony kitermelsésével. Kitermelendı
mederanyag mennyisége: 6300 m3.

2006.05.31

6 046 800

Vállalkozás

SZEVIÉP Szerkezet és Vízépítı Rt.

A 03.03. uszódi-solti árvízvédelmi fıvédvonal fejlesztése a
79-563-82+125 tkm között kapcsolódó építési munkák kivitelezése a
közbeszerzési eljárás iratai és dokumentáció alapján.

2006.09.15

55 317 080

Szállítói

BASALTKER Kft.

4.300 tonna TA - TB terméskı, Dunabogdányi kıbányában történı
eladása és uszályba rakása

2006.12.31

Bella és Bella Kft.

Csorna-Foktıi csatorna - belsıségi - Kalocsa város - mederrendezése a
9+300 - 10+284 cskm közötti szakasz kotrása, zagytér kazetta
kialakítása valamint a kialakított zagykazetta rekultivációs munkái elsı
osztályú minıségben

2006.09.15

Vállalkozás

Vállalkozás

Díj.: 1 850,-Ft/to

7 980 000

Vállalkozás

KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítı és
Telekommunikációs Kft

Bácsbokodi Kígyós csatorna mőtárgyépítés vákuum kutas talajvízszint
süllyesztése 102,2 mBf-re és szinten tartása

2006.08.09

Díj:
1. / Vákuum kúttelepítés
vízöblítéssel, kavicsszőrıvel,
valamint bontása 3.600,Ft/db (76 db - 117
db)
2./
Észlelıkút telepítése 3.800,Ft/db (4 db)
3./ Vákuumkút üzemelés
áramfejlesztırıl elıirányzott 600 üó. 7.300,Ft/üó,
4./ Második
gépház üzemelése meglévı
erıforrásról - elıirányzott
600 üó. 2.000,- Ft/ üó

Vállalkozás

MITT Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Uszód - solti 79+563 - 82+125 tkm árvízvédelmi töltés megerısítése
munkáinál az átadott tervek alapján az alábbi munkarészek
kivitelezése:
- Humusz elszállítása 5 km-en belül
- Vasbeton korlátok kiszedése, elszállítása lerakóhelyre
- Zúzott kı, és homokos kavics gépkocsira rakása, elszállítása és
deponálása

2006.09.30

12 200 000

Gépbérlet az Uszód - Solt 79+563 - 82+125 tkm árvízvédelmi töltés
megerısítéséhez

2006.09.30

Díj:
FIAT HITACHI földtoló
9.200,-Ft/üzemóra
FIAT ALIS
dózer
8.625,-Ft/üzemóra
HANNOMAG
dózer
10.350,-Ft/üzemóra

Baja, 5687 hrsz. szám alatti DVCS Torkolati Szivattyútelep
transzformátorház kialakítási munkái

2006.04.30

8 333 333

1 db MTZ 820 típusú traktor és 1 db HIDROT G 6001 típusú
rézsőkasza

2006.09.01

8 377 500

Sugovica rehabilitációs meder kotrása (0+000-1+100 km között)

2006.11.30

8 181 667

Gépbérlet

ADUVIÉP Kft.

Vállalkozás

EMEL Építıipari és Szolgáltató Kft.

Szállítói

HIDROT Ipari Gyártó-, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Vállalkozás

Master Általános Mélyépítı és Szolgáltató Kft.

Adásvételi

Hiezl és Társa Kft.

Nissan Primastar használt gépjármú vétel

Elıleg átutalásának
igazolását követı
30. nap

5 416 667

Adásvételi

Hiezl és Társa Kft.

Nissan Primastar használt gépjármú vétel

Elıleg átutalásának
igazolását követı
30. nap

5 416 667

Vállalkozás

AKTÍV Kft.

2006.10.31

41 500 000

Bácsbokodi Kígyós 9 + 830 cskm szelvényében létesülı tározó
völgyzárógátja építési munkáinak (földmunkák) elvégzését

Vállalkozás

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Építımérnöki
Kar
Vízépítési és
Vízgazdálkodási Tanszék

Bajai híd felett, a Duna bal partján tervezett medencés kikötı
meghajózhatóságának vizsgálati feladatainak elkészítése

2006.11.30

12 000 000

Szerzıdés aláírását
követı 4 héten belül

15 939 840

10 762 500

Szállítói

TRANSINVEST - BUDAPEST Kft.

S 275 JR minıségő szádlemez: 140 db KL 3/6 (46,2 kg/m) típusú
lemez 8 méteres hoszzúságban (1120 m). A szádlemezek d=40 mm
furattal, fejrész megerısítése nélkül (normál hajlított kivitelben)
vétele.

Vállalkozás

O.D.B.-Duna Kft.

Hajóút javító mederrendezés a Duna Dunaföldvár környéki
(1561,0-1559,5 fkm) szakaszán - ADUKÖVIZIGRE esı munkarész

2006.12.05

Gépbérlet

Master Általános Mélyépítı és Szolgáltató Kft.

5 tonnás úszódaru és 2 db 500 tonnás uszályból vontatóhajóból álló
géplánc bérlete vízépítési terméskı szállítására és beépítésére

2006.12.15

Díj: 94800,- Ft/üó

TA 40% - TB 45% - TC 15% kevert terméskı, Dunabogdányi
kıbányában történı eladása és uszályba rakása. A terméskı
mennyisége várhatóan 13760 tonna, amely mennyiségtıl Vevı 20%-al
jogosult eltérni.

2006.12.31

Díj: 1810,- Ft/to+ÁFA

Szállítói

DUNAKİ Közép-Duna Kıbánya Kft.

