Vállalkozási Szerződés
Síkosság mentesítési feladatok megszervezésére és humánerőforrás igények biztosítására
amely létrejött egyrészről a
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Székhely:
2013 POMÁZ Kossuth Lajos utca 23-25.
Adószám:
15731058-2-13
Bankszámlaszám:
K&H 10403057-50485456-57481008
Képviseli:
Leidinger István polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másfelől a
Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Szolgáltatási Kft.
Székhely:
2013 Pomáz, Beniczky u. 35.
Adószám:
12840793213
Cégjegyzékszám:
13 09 091207
Képviseli:
Potzta Béla
Mobilszám:
Számlavezető bank:
Bankszámlaszám:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek)
a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek
szerint:
I.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

I.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a téli gépi síkosságmentesítési és
hóeltakarítási feladatok ellátását
Pomáz Város belterületi útjain, kül-és belterületi
kerékpárútjain, buszudvarain és buszmegállóiban, a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező
műszaki tartalom figyelembevételével.
I.2.A Szerződő Felek kifejezik, hogy a Vállalkozó a síkosság-és hómentesítési feladatok ellátását
saját észlelése alapján köteles megkezdeni, a Megrendelő haladéktalan tájékoztatása mellett.
Éjszakai hóesés és/vagy jegesedés esetén a feladatellátást oly módon kell megkezdeni, hogy a
gyűjtő utak reggel 7.00 óráig járhatók legyenek.
I.3. A Vállalkozó a saját észlelés alapján a feladatot lekésőbb az észleléstől vagy a Megrendelő
általi értesítéstől számított 30-60 percen belül köteles megkezdeni.
I.4.A síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok részletes bontásban:
I.4.1. A Vállalkozó figyeli az időjárás előrejelzési portált (www.met.hu), amely alapján
gondoskodik a feladatellátás megszervezéséről és elrendeléséről;
I.4.2.A munkafolyamatot minden esetben a szerződés mellékletét képező műszaki leírásban
foglaltak figyelembevételével szervezi meg;
I.4.3. A munka elrendelést követően gondoskodik az alábbi személyek telefonon és e-mailen
történő értesítéséről: az Alpolgármestert;
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I.4.4. Gondoskodik a szerződés mellékletében
leírtak alapján a járatútvonal teljesítéséről;
I.4.5. Az időjárási körülmények figyelembevételével szükség esetén gondoskodik a járatútvonal
ismételt teljesítéséről;
I.4.6. Fogadja az állampolgárok részéről telefonon beérkező bejelentéseket és javaslatokat a
feladatellátásra vonatkozóan;
I.4.7. Nyomon követi és ellenőrzi a rendelkezésre álló só készletet, erről tájékoztatja Pomáz
Város Önkormányzatát;
I.4.8. A munkafolyamat lezárásáról minden esetben értesíti az Alpolgármestert.
II.GÉPPARK
II.1.A síkosságmentesítési feladatok ellátása a Pomáz Város Önkormányzat használatában álló
alábbi eszközzel történik:
Típus: YANMAR YT004

Rendszám:

YKM-369

II.2. A Vállalkozó vállalja további 3 darab eszköz rendelkezésre állását, a jelen szerződés I.1.
pontjában megjelölt feladat ellátása céljából.
III.

FOGALOMMEGHATÁROZÁS

a.) Síkosságmentesítés: síkosságmentesítés: ónos eső vagy páralecsapódás okán
bekövetkezett jegesedés, valamint a hóeltakarítás után visszamaradt rétegek
olvasztóanyaggal történő felszórása;
b.) Hóeltakarítás: hóekézés a forgalom által használt területről.
IV.

A SZERZŐDÉS TARTAMA

IV.1.A jelen szerződést a Szerződő Felek határozott időtartamra, 2021. november 15. napjától
2022. március 15. napjáig kötik. (védekezési idő)
V.

VÉDEKEZÉSI HELYSZÍNEK

V.1. A mentesítendő útvonalak Pomáz Város belterületi útvonalai, amelynek tételes felsorolását
a jelen Szerződés 2.számú melléklete tartalmazza.
A Megrendelő azonban jogosult a jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
útvonalakon kívül, egyedi útvonal mentesítést is megrendelni.
V.2. A környezetkímélő síkosságmentesítő anyagok Vállalkozó általi megvásárlásához a
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
VI.

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

VI.1. A Vállalkozó haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt minden olyan körülményről,
amely a jelen Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érdemben
befolyásolja.
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A Vállalkozó a jelen szerződés II.1. pontjában
meghatározott gépekkel kapcsolatosan fellépő műszaki hibákat haladéktalanul köteles jelezni a
Megrendelő részére.
A Megrendelőnek küldött értesítésben az okokat meg kell jelölni, és megoldási javaslatot kell
tenni.
VI.2. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által kért, a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást késedelem nélkül a
Vállalkozó rendelkezésére bocsát.
VI.3. A Megrendelő és a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése érdekében együttműködnek.
Ennek megfelelően a kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat.
VI.4. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés
teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat nem hozza nyilvánosságra, avagy
harmadik személy tudomására.
VII.

A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

VII.1.A Vállalkozó a rábízott feladatok szakszerű teljesítésére köteles.
VII.2. A Vállalkozó köteles a hó-és síkosságmentesítési feladatot olyan színvonalon ellátni, hogy
z útvonalak a közlekedési forgalom számára járhatók legyenek.
VII.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges
engedélyekkel, emberi erőforrással és szaktudással hiánytalanul rendelkezik.
VII.4. A Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges és elegendő számú személyzet
biztonságáért. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak a teljesítés helyén tanúsított
magatartásáért.
VII.5. A Vállalkozó a jelen szerződés I.1. pontjában meghatározott feladatokat a Megrendelő
iránymutatása és érdekei szerint köteles teljesíteni. A Vállalkozó a feladatok teljesítésének
részleteit saját maga határozza meg, de a Megrendelő igénye esetén, előre egyeztetett időpontban,
köteles az időarányos teljesítés menetéről és annak körülményeiről a Megrendelőt tájékoztatni,
illetve a részfeladatok ütemezéséről a Megrendelővel egyeztetni.
VII.6. A Vállalkozó köteles az elvégzett munkáról hónaplót vezetni.
VII.7. A jelen Szerződés I.1. pontja szerinti feladatok teljesítésének ellenőrzésére és az üzemóra
-nyilvántartás igazolására – a szerződés időtartama alatt – Leidinger István polgármester
jogosult.
VII.8.A vállalkozó köteles gondoskodni az általa végzett hó-és síkosságmentesítési munkákkal
összefüggésben a vonatkozó műszaki, munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz-és
környezetvédelmi előírások betartásáról. Ennek elmulasztása esetén, a Megrendelő jogosult
Vállalkozó vonatkozó számláit minőségi levonással csökkenteni. Az élet-és vagyonbiztonságot
veszélyeztető esetben a jelen Szerződést jogosult a Megrendelő azonnali hatállyal felmondani.
VII.9. A Vállalkozó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E
körben a Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő
károkat teljes körűen megtéríti.
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VII.10. A Vállalkozó vállalja, hogy a feladatként rögzített síkosság mentesítésii útvonal
teljesítését GPS alapú flottakövető rendszer használatával igazolja, valamint a készülékből
kibocsátott adatokat, grafikus megjelenítéssel, nyomtatható formában a Megrendelő kérésére
rendelkezésre bocsátja.
VII.11. A Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni. Ha a Vállalkozó a munkát
alvállalkozó bevonásával végzi, arról köteles előzetesen a Megrendelőt tájékoztatni.
VII.12. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga
végezete volna; alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért
is, amely anélkül nem következett volna be.
VII.13. A Vállalkozó köteles a síkosságmentesítési feladatokat saját géppel végezni, a
rendelkezésre álló eszközök alkalmazása vonatkozásában a Megrendelő részéről az
Alpolgármester írásbeli, elektronikus úton tett hozzájárulása szükséges.
VIII. VÁLLALKOZÁSI DÍJ
VIII.1.A Szerződő Felek a vállalkozási díjat az alábbiak szerint határozzák meg:
A Vállalkozót a jelen szerződés I.1. pontja szerinti feladatok hiánytalan és kifogástalan
teljesítéséért 13.404.803-Ft+ÁFA összeg illeti meg.
VIII.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés VII.1.pontjában meghatározott díj
magában foglalja a síkosságmentesítési, a hóeltakarítási feladatok ellátását, a rendelkezésre
állást, üzemóra díjat, a saját autó karbantartását, az üzemeltetést, valamint a bérköltséget és a
gépbeszerzést tartalmazza.
VIII.3. A Vállalkozó a feladatok szerződésszerű teljesítésének igazolását követően jogosult a
vállalkozási díjra, a Polgári Törvénykönvvről szóló 2013.évi V.törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:130.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy- ha bármely a Ptk.
:130.§ (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll- az igazolt szerződésszerű teljesítést
követő 30 napon belül, számla ellenében, a Vállalkozó pénzforgalmi számlájára való átutalással.
A teljesítés igazolására Leidinger István polgármester jogosult.
IX. FIZETÉSI FELTÉTELEK
IX.1. A számlát havonta egy alkalommal, azonos összegben a Megrendelő nevére, címét
feltüntetve kell kiállítani, és a Megrendelőnek átadni. A Megrendelő a Vállalkozó által
megküldött számlát ellenőrzi. A számla mellékletét képezi a műholdas követő rendszer által
készített teljesítési igazolás grafikus megjelenítéssel való igazolása, valamint a tárgyidőszakra
vonatkozó hónapló, továbbá a teljesítésigazolás. Ettől eltérően kiállított számlák esetén a
Megrendelő jogosult azokat azonosíthatatlanként visszaküldeni
IX.2.A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155.§-ában
meghatározott késedelmi kamatot követelni.
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X. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
X.1. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés 1.pontjában vállalt hó-és síkosságmentesítési
feladatait neki felróhatóan nem , vagy késedelmesen teljesíti és ez a feladat késedelmével jár, a
Vállalkozó a Megrendelő részére- megkezdett 15 percenként- 10.000,-Ft (azaz tízezer forint)
összegű késedelmi kötbért köteles fizetni.
X.2. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait neki felróhatóan nem, vagy
késedelmesen teljesíti, akkor a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő
felmondására, és meghiúsulási kötbér jogcímén 100.000.- Ft (azaz százezer forint) összeg
követelésére.
X.3.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vállalkozási
szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
X.4.A szerződő Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint ügyleti akaratukkal
kifejezetten mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Jelen megállapodás … eredeti példányban készült.

Pomáz, 2021. december

……………………………………
Leidinger István polgármester
Megrendelő

Jogi ellenjegyzés:
………………………………………………

Pénzügyi ellenjegyzés:
………………………………………………

…………………………………………….
Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.
Vállalkozó

Vállalkozási szerződés 1. számú melléklete

Pomáz Város Önkormányzata – Hóeltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátása

Pomáz Város Önkormányzata hó- és síkosság mentesítési feladatainak ellátásához
1. Feladat meghatározása:
Hó eltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátására a belterületi utakon + kerékpárúton
2.Teljesítés helye:
Pomáz Város, belterületi utak, kül- és belterületi kerékpárút, buszpályaudvar, buszmegállók
3. A feladat ellátást felügyelő személy:
Pomáz Város Alpolgármestere
5. A feladat ismertetése:
Pomáz Város belterületén kb. 250 db utca található, az úthálózat hossza nagyságrendileg 100
km. A város földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a belterületi úthálózat sok esetben keskeny
valamint meredek utcákból áll össze. A feladat ellátása folyamán ez egy fontos szempont,
hiszen rendelkezni kell olyan munkagépekkel, amelyek ilyen terepadottságok mellett is el
tudják látni a feladatokat. A város úthálózatának átlag szélessége kb. 3,7-4 méter közötti.
Előfordulnak a 10 %-os lejtésnél nagyobb meredekségű utcák. A szilárd burkolatú utak jelentős
része régebben épült és ezek állapota ennek megfelelően nem a legjobb minőségű. Felületük
repedezett, foltszerűen javított, egyenetlen.
A feladat ellátásához egy hótoló lapáttal és szóró felépítménnyel felszerelt munkagép, valamint
egy hótoló és síkosság mentesítő anyag kijuttatására alkalmas adapterrel felszerelt kistraktor áll
rendelkezésre.
A szezon elején Pomáz Város Önkormányzata 50 t szóróanyaggal rendelkezik. A rendelkezésre
álló készlet mennyiségét folyamatosan ellenőrizni kell, és időben gondoskodni annak
pótlásáról.
A gépek tárolásának helye: 2013 Pomáz, Beniczky utca 35.
A szóróanyag depónia helye: 2013 Pomáz, Beniczky utca 35.
Az elmúlt évek tapasztalata alapján a hó eltakarítási és a síkosság mentesítési munka két
ütemben történik a 2.számú mellékletben meghatározott alábbi kategóriák figyelembevételével:
-

Első ütemben a település gyűjtőútjain kerül kivitelezésre a hó eltakarítás és síkosság
mentesítés, ezzel biztosítva a lakosság településről történő ki- és beközlekedését.
valamint a meredek hegyvidéki utcáknál;

-

A második ütemben kerül sor a település úthálózatában betöltött szerep alapján a az
egyéb közlekedő utak és lakó utak rendbetételére.

-

A harmadik ütemben az egyéb közlekedési célú felületek síkosság-és hómentesítése
történik.

6. Elvárt műszaki paraméterek:
-

-

-

Nem alkalmazható 15 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömegű gépjármű
GPS nyomkövető felszerelése a munkagépekre
A só felrakodása közvetlenül a munka megkezdése előtt kell, hogy megtörténjen,
valamint a munka végén a gépről köteles a munkát végző személy intézkedni arra
vonatkozóan, hogy a telephelyen a szóróanyag lerakodásra kerüljön a gépről.
A 5/2004. (I.28.) GKM rendeletben foglaltak alapján "törekedni kell arra, hogy az
egyszeri klorid-kijuttatás a 20 g/m2-t ne haladja meg.
Síkosság mentesítés részletezése:
Ónos eső esetén minimálisan a fő közlekedési és gyűjtő utak esetén a kijuttatandó
szóróanyag mennyisége 10 g/m2
A hó laza vastagsága fő közlekedési gyűjtő utak esetén eléri a 3 cm-t egyéb utak
esetében az 5 cm-t: kijuttatandó mennyiség 16 g/m2
Ha az időjárási viszonyok miatt a gépjárművel történő biztonságos közlekedés
feltételei nem biztosítottak, a minimálisan kijuttatandó szóróanyag mennyiség: 5
g/m2
Megelőző, preventív sózásnál a minimálisan kijuttatandó szóróanyag mennyisége:
5 g/m2;
Só kizárólag a szilárd burkolatú közutakon használható.

7. Minimumkövetelmények:
-

-

Rendelkezni kell legalább 1 db hótoló lapáttal és szóró felépítménnyel rendelkező
tehergépjárművel
1 db hótoló és síkosság mentesítő anyag kijuttatására alkalmas adapterrel felszerelt
kistraktor, továbbá három darab síkosságmentesítésre alkalmas eszköz
rendelkezésre állás céljából;
A hó eltakarítás és síkosság mentesítési feladatok során használt gépjárművek
felszereltek legyenek GPS nyomkövetővel.

8. Feladat ellátásának menete:

A síkosság mentesítési és hó eltakarítási munkát a gyűjtő utakon meg kell kezdeni:
-

-

A hókotrási munkát 3-5 cm felett lehet megkezdeni, az alatt sózási munkát lehet
elvégezni. A szórási munkálatokat az észleléstől számított 0,5-1 órán belül kell
megkezdeni.
Fagyok előtt megelőző, preventív só szórást kell elvégezni. Az alászórásnak
köszönhetően a frissen hullott hó nem fagy rá rögtön a burkolatra valamint később
könnyebben ellehet takarítani a hóréteget.

-

-

Megelőző, preventív sószórást az alábbi esetekben indokolt elvégezni:
a burkolat nedves (vagy erős köd van, látótávolság <50 m) és a hőmérséklet +2 °C
alá csökken, továbbá az időjárási előrejelzés alapján a burkolat hőmérséklete
csökkenő tendenciájú,
az időjárási előrejelzés alapján ónos eső várható,
ha a kicsapódó pára lefagyása várható.
Folyamatos havazás vagy hófúvás esetén pedig szükség esetén többször is vissza
kell térni egy-egy útszakaszra.
A hóesés megszűnése után - 15-20 cm leesett hó mennyiség esetén - a hó eltávolítást
6 órán belül javasolt elvégezni.

A feladatok ellátását a gyűjtő utakat követően a közlekedő és lakó utcákon kell folytatni, miután
a gyűjtő utakon biztosítottak a biztonságos közlekedés feltételei. A közlekedő és lakó utcákon,
ha a lehullott hóréteg vastagsága eléri az 5-10 cm-t, a hó eltávolítást indokolt megkezdeni. A
szórási munkálatokat az észleléstől számított 2-3 órán belül kell megkezdeni.
Fagyok előtt ezeken az utakon is megelőző, preventív só szórást kell elvégezni.
Minden esetben fontos, hogy a munkagépek 5-40 gr/m2 mennyiségű sót szórhatnak ki, de a
5/2004. (I.28.) GKM rendeletben foglaltak alapján "törekedni kell arra, hogy az egyszeri kloridkijuttatás a 20 g/m2-t ne haladja meg.
A belterületi gyűjtő utak és lakó utcák mellett Pomáz Város Önkormányzatának a feladata a
buszpályaudvar, bizonyos járdaszakaszok, a buszmegállók, a kül- és belterületi kerékpárutak,
valamint a futópályának a hó eltakarítását és síkosság mentesítését elvégezni, amely
szakaszokon só használata TILOS, ott kizárólag környezetkímélő síkosságmentesítő anyag
alkalmazása megengedett.
A rendelkezésre álló adatok alapján, vagyis, ha Pomáz úthálózatát 277.882 m2-nek tekintjük
(2016-os út állapotfelmérés alapján) és feltételezzük, hogy a síkosság mentesítési során a
klorid- kijuttatás 20 g/m2, akkor egy teljes kör során 5,6 tonnaszóró anyag kerül felhasználásra,
amely alapján a 40 tonna útszóró só körülbelül 6 teljes menet teljesítésére elegendő. Ehhez még
hozzászámolandó a buszpályaudvar, bizonyos járdaszakaszok, buszmegállók, valamint a külés belterületi kerékpárutak és a sportpálya tisztántartásához felhasznált útszóró anyag.
9. Riasztási lánc:
A feladatok ellátásához, megszervezéséhez szükséges egy riasztási láncnak a kidolgozása és
alkalmazása. A személyi és szervezési feladatok megszervezésért felelős személy feladata az
Országos Meteorológiai Szolgálat (www.met.hu) időjárás előrejelzési portáljának a folyamatos
nyomon követése, ez alapján pedig a feladat szervezése, ezt követően pedig a gépkocsivezetők
értesítése
a
munka
megkezdéséről.
Mindenesetben ez a személy ………. rendeli el a munkát az éppen műszakot teljesítő
kolléga/kollégák részére, akik az utasításnak megfelelően kötelesek cselekedni. A lakosság
részéről beérkező észrevételeket, kérdéseket a +……….as telefonszámon vagy a
…………..email címen fogadja. A feladat szervezését és koordinálását végző személy minden
esetben köteles az Önkormányzat részéről az Alpolgármestert a munka megkezdéséről és
befejezéséről tájékoztatni.

Vállalkozási szerződés 2. számú melléklete
Gyűjtő utak:
Bem József utca
Bajcsy Zsilinszky Endre utca
Rákóczi Ferenc u.
Vörösmarty Mihály u.
Boglárka u.
Boglárka u. (Szőlőtelep u. - Álmos u. között)
Huszár u.
Szőlőtelep u.
Tél u.
Orgona u.
Tavasz. u.
Céhmester utca
Ady Endre u.
Damjanich János u.
Jóbarátok útja
Luppa Vidor u.
Susnyári út
Szerb u.
Vasvári Pál u.
Vróczi u.

Közlekedő és lakó utcák:
Arany János u.
Babits Mihány u.
Balassi Bálint
Báthori u.
Betlehen Gábor u.
Bibó István u.
Bocskai István u.
Bolyai János u.
Csokonai Mihály u.
Deák Ferenc u.
Dobó István u.
Eötvös Loránd utca
Gárdonyi Géza u.
Határ utca
Ilyés Gyula utca
Jókai Mór u.
Kandó Kálmán utca
Katona József utca
Klisovác u.
Kölcsey Ferenc u.
Madách Imre u.
Május 1. u.
Mátyás király u.
Mikszáth Kálmán u.
Móra Ferenc u.
Móricz Zsigmond u.
Nagy László u.
Németh László
Petőfi Sándor u.
Szilágyi Erzsébet u.
Széchenyi István u.
Teleki József u.
Toldi Miklós u.
Váci Mihály u.
Ybl Miklós u.
Zrínyi Miklós u.
IV. Béla u.
Álmos utca
Árvácska u.
Borbolya u.
Búzavirág u.
Dózsa György u.

Előd utca
Gyöngyvirág u.
Huba utca
Ibolya u.
Jankovich Gyula utca
Kond utca
Koppány u.
Levendula utca
Liliom u.
Margaréta u.
Ond utca
Pipacs u.
Rezeda u.
Rózsa u.
Szamóca u.
Szarkaláb u.
Százszorszép u.
Szelistye sétány (Tél és Töhötöm u. között)
Szelistye sétány (Huba és Kond u. között)
Szelistye sétány (Tél.u. és a körforgalom között)
Szőlőtelep u.
Tas u.
Tátika u.
Tél u.
Tompa Mihály u.
Töhötöm utca
Viola u.
Víztorony u.
Zsálya u.
Árvalányhaj u.
Bodza u.
Csobogó u.
Diófa u.
Fűzfa u.
Gábor Áron u.
Garat u.
Goethe u.
Gröschl u.
Hajnal u.
Majdán u.
Nyár u.
Ősz u.
Panoráma u.
Papmalom u.

Pataksor u.
Szegfű u.
Vár u.
Bacsó Béla u.
Beethoven u.
Bihari J. u.
Erkel Ferenc u.
Kálmán Imre u.
Katona Sándor u.
Kodály Zoltán u.
Kubinyi u.
Liszt Ferenc u.
Pápai László u.
Somogyi Bacsó u.
Táncsics Mihály u.
Verdi u.
Alma utca
Aradi u.
Balogh Ádám u.
Barackos u.
Béke utca
Bem József u.
Berkenye u.
Birs u.
Czikó János u.
Cseresznyés u.
Dankó Pista u.
Egres u.
Eper u.
Eper köz
Fáy András u.
Fecske u.
Felső Hegy u.
Forrás út
Füge utca
Galagonya u.
Gesztenyés köz
Gesztenyés u.
Hegyalja u.
Honfoglalás útja
Horváth u.
Hunyadi János u.
Iskola u.
Kadarka u.

Kápolna u.
Kisrét u.
Kiss Ernő u.
Klapka György u.
Knézits Károly
Kosztolányi Dezső u.
Kőhegy u.
Kökény u.
Körte u.
Középhegy u.
Községház u.
Mandics u.
Mandula u.
Meggyfa u.
Mélyút u.
Messelia u.
Mogyoró u.
Orlovácz u.
Otelló u.
Peklár u.
Plébánia u.
Radnóti Miklós u.
Ravatalozó u.
Reményik Sándor u.
Ribizli u.
Sashegyi Sándor u.
Seregély u.
Sicambria u.
Sport u.
Szabadság tér
Szedres utca
Szilva utca
Sztojity Sztevan u.
Tamási Áron u.
Templom tér
Tóth Árpád utca
Tölgyes Kálmán u.
Török Ignác u.
Vécsey Károly u.
Vincellér u.
Wass Albert u.
Kós Károly u.
Eper köz

Egyéb közlekedési célú felületek:
-

kerékpárút,
gyalogutak ( Misler köz, Gábor Áron köz)
gyaloghidak,
sétányok,
buszmegállók,
futópálya,
a HÉV állomás és a Huszár utca közötti járda.

Vállalkozási szerződés 3. számú melléklete

Jégmentesítés 2021 november 15- 2022 március 15-ig tartó időszakra.
A becsült értékeket az elmúlt időszak tapasztalatai szerint képeztük.
Berner-Med KFt szerződése alapján:
Rendelkezésre állás 300.000,- Ft + ÁFA/ hó/gép
négy hónap 1.200.000,- Ft/ gép + ÁFA
Kalkulált üzemóra 45 alkalom a négy hónap alatt
négy óra / alkalom 180 óra / gép
üzemóra díj, (kezelővel) 18.000,- Ft/ óra + ÁFA
3.200.000,- Ft/ gép
Sószóró anyag díja 35.800,- Ft/ tonna + ÁFA
becsült mennyiség 70 tonna, 2.566.000,- Ft + ÁFA
Saját autó karbantartása 950.000, + ÁFA
üzemeltetés 1.000.000,- + ÁFA
Bérköltség 1.000.000,Gépbeszerzés

1.574.803,- + ÁFA

Összesítés:
rendelkezésre állás

2.400.000,-

+ ÁFA

üzemóra díj

6.480.000,-

+ ÁFA

sószóró anyag

2.566.000,- ( 60% tavalyi maradvány)

saját autó karbantartás

950.000,-.

üzemeltetés

1.000.000,-

bérköltség

1.000.000,-

+ ÁFA
+ ÁFA
+ ÁFA

……………………………………

gépbeszerzés

14.396.000,-

+ ÁFA

1.574.803,-

+ ÁFA

Pomáz 2021 november 10.

Potzta Béla
ügyvezető igazgató

