SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
A Debreceni közterület-felügyelet által üzemeltetett piacok, a hozzájuk tartozó
kiszolgáló helyiségek folyamatos takarítása, hó eltakarítása, síkosság mentesítésére,
konténeres szemétszállításra és egyéb eseti jelleggel végzendő feladatok ellátására
amely létrejött egyrészt a
Debreceni Közterület-felügyelet, mint Megrendelő
(a továbbiakban: Megrendelő)
Székhely: 4026. Debrecen, Bem tér 14. I. emelet,
Adószáma: 15460008-2-09
KSH szám: 15460008 8412 322 09
Bankszámlaszám: 11738008-15460008-00000000
Képviseli: Lelesz György hivatalvezető
másrészről a:
Bazár Parking 2000 Kft., mint Szolgáltató
(a továbbiakban: Szolgáltató)
Székhely: 4030. Debrecen, Vágóhíd u. 10-12.
Adószáma: 12542392-2-09
Cégjegyzék száma: 09-09-007568
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-01788648
Képviseli: Pántya Sándorné ügyvezető
(a továbbiakban: együttesen: Szerződő felek) között, alulírott helyen és időben az alábbiak
szerint:
ELŐZMÉNYEK
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés a Megrendelő által kiírt közösségi
értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Az ajánlati
felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2009/41.számában, 5096/2009 iktatószám alatt
jelent meg.
2. A Megrendelő a feladatellátás érdekében döntött a közbeszerzési eljárás kiírásáról
„Debreceni Közterület-felügyelet által üzemeltetett, Debrecen közigazgatási
területén lévő piacok, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek folyamatos
takarítása, hó eltakarítása, síkosság mentesítése, konténeres szemétszállítás és
egyéb eseti jelleggel végzendő feladatok elvégzése” tárgyában. A közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlattevőjeként a Megrendelő bíráló bizottsága a Bazár Parking 2000
Kft.-t jelölte meg.
A SZERZŐDÉS TARTALMA
3. Szerződő felek jelen szerződést meghatározott időre, a szerződés megkötésétől
számított 60 hónap időtartamra, azaz: 2009. július 1 – től 2014. június 30 – ig kötik
meg..
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4. Megbízott havi fix átalánydíjért vállalja:
-

Nagypiac (Debrecen, Vár u. 3.) és a hozzá tartozó virágpiac

-

Helyi kirakó vásár (Debrecen, Vágóhíd u. 10-12.)

-

Fényes udvari kispiac

-

Tócóskert téri kispiac

-

Angyalföld téri kispiac

-

Malomparki kispiac (Debrecen, Füredi u. 27.)

takarítását, szemét elszállítását az 1. sz. mellékletben felsoroltak szerint.
5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 4. pontban meghatározott munka
elvégzéséért 2009. július 1 – től kezdődően
Novembertől – márciusig 5 téli hónapra nettó
13.900.000 Ft/hó
Áprilistól - októberig 7 nyári hónapra nettó
11.600.000 Ft/hó átalánydíj illeti
meg.
Eseti szolgáltatási díj nagyvásárok esetében
nettó
140.-Ft/m2,
kisvásárok esetében
nettó
40.-Ft/m2,
egyéb munkák esetében
nettó
5.500.-Ft/óra.
Az eseti munkák körét a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az eseti munkák végzése külön
megrendelés alapján történik. Az egyes eseti munkák tekintetében azok díjazása a
megrendeléssel egyidejűleg az óraszám meghatározásával kerül megállapításra.
A szolgáltatási díj összege 2010. január 1. napjától a KSH által közzétett, a tárgyévet
megelőző évi fogyasztói árindex változásával egyező mértékben emelkedik.
6. Megbízott a Debrecen, Vár u. 3. alatt lévő Nagypiac vonatkozásában vállalja, hogy
nyitvatartási idő alatt (6 – 18 óráig) 6 fő takarító személyzettel gondoskodik a
folyamatos takarításról, az általa elhelyezett szeméttárolók szükség szerinti ürítéséről.
A keletkezett kommunális hulladékot folyamatosan konténerbe szállítja. A Nagypiac
és közvetlen környezete területét zárás után az előírt technológiának megfelelően
takarítja. Az irodahelyiségekben hetente két alkalommal, hétfőn és csütörtökön végez
takarítást du. 13 – 14 óra között.
7. Megbízott a Vágóhíd u. 10-12. szám alatt lévő Helyi kirakó vásár, valamint a
kispiacok területét piaczárás után takarítja. A téli időszakban minimálisan 2 fő állandó
személyzettel biztosítja a napközbeni síkosság mentesítést, hó eltakarítást. A Helyi
kirakó vásár és a kispiacok területéről az összegyűlt havat folyamatosan elszállítja az
árusítás zavartalan biztosítása érdekében.
8. A Malomparki kispiacon 1 fő állandó takarító személyzettel gondoskodik a
területének tisztaságáról, hulladéktárolók folyamatos ürítéséről.
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9. A takarított, télen hó mentesített területeket a Debreceni Közterület-felügyelet
munkatársainak át kell adni, erről átadás- átvételi füzetet kell felvezetni, amiben
azonban csak hiányosságok észlelése esetén kell a szükséges bejegyzéseket – mindkét
fél által igazoltan – megtenni.
10. Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges anyagokat,
eszközöket, kukákat és konténereket ( 3. sz. melléklet szerint), valamint a Helyi kirakó
vásárban a kereskedők részére 1 db csatornára köthető mobil WC-ét biztosít.
Megbízott feladata az eszközök javítása, karbantartása.
11. A megbízott az elszállított és kiürített konténereket csak a kötelező fertőtlenítés után
szállíthatja vissza a helyszínre.
12. A megbízott a munkavégzés során köteles valamennyi közegészségügyi és
munkavédelmi előírást, valamint a házirendet, piacszabályzatot betartani és betartatni.
Megbízott az ide vonatkozó szabályok megtartásával illetve a szerződés teljesítésével
összefüggésben harmadik személynek okozott károkért közvetlenül felelős, kivéve, ha
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben az elvárható.
13. Megrendelő kiköti, hogy az ellenőrzésre jogosult külső szervek felé megbízott
erkölcsileg és anyagilag felelős az elvégzett munka minőségéért.
14. Megrendelő részéről a szerződés teljesítését ellenőrizheti a hivatalvezető, a piaci
osztályvezető, piaci csoportvezető, átadás- átvétel esetében a piacfelügyelők.
15. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatás maradéktalan teljesítése esetén a megbízott
részére a tárgyhónapot követő 30 napon belül a mindenkor érvényes vállalkozási díjat
- a teljesítés igazolását tartalmazó számla ellenében – átutalással rendezi.
16. Szerződő felek a szerződés felmondására 3 hónapos határidőt kötnek ki, mely idő alatt
a szerződésben foglalt kötelezettségek továbbra is fennállnak (rendes felmondás). A
szolgáltatási szerződés felbontása kizárólag írásban történhet.
A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
17. A szolgáltatási szerződésben foglalt feladatok késedelmes ellátása esetén 50.000.Ft/óra késedelmi kötbér felszámítására kerül sor. Megrendelő az egyéb vásárokhoz
kapcsolódó szolgáltatás során történő késedelem esetén – amennyiben a késedelmes
órák száma eléri a 3 órát – jogosult a szerződéstől elállni, amelynek gyakorlása estén a
meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre, melynek mértéke az adott évi szolgáltatási
díj nettó összegének 30 %-a.
18. A szolgáltatási szerződésben foglalt szerződéses feltételek nem megfelelő módon
történő teljesítése (minőségi) esetén hibás teljesítési kötbér kerül felszámításra, mely
mértéke az adott évi szolgáltatási díj nettó összegének 10 %-a.
19. A szolgáltatási szerződésben foglalt szerződéses feltételek a Szolgáltató számára
felróható okból történő meghiúsulása esetére meghiúsulási kötbér kerül elszámolásra,
mely mértéke az adott évi szolgáltatási szerződés nettó értékének 30 %-a.
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20. A Szolgáltató által befizetett 2.000.000.- FT, azaz Kétmillió forint ajánlati biztosíték
jelen Szolgáltatási szerződés teljesítési garanciájává válik, mely összeg a szerződés
lejártát követően 30. napig biztosítja a teljesítési garanciát.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
21. Szolgáltató alkalmazottaiért teljes körű felelőséggel tartozik Megrendelő felé.
22. Szolgáltató alkalmazottjai kötelesek formaruhában teljesíteni a szerződésben vállalat
tevékenységeiket.
23. Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos magatartására tekintettel, azonnali
hatállyal jogosult indoklással ellátott írásbeli nyilatkozattal felmondani, azzal, hogy a
szerződő felek a szerződés felmondását követő 30 napon belül elszámolnak
egymással.
24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk rendeletei az irányadóak. A
felek a jelen szerződésből fakadó jogvitáik eldöntésére a Debreceni Városi Bíróság
illetve a pertárgyértékétől függően a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
25. Jelen szerződés 2009. július 1 – én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a takarításra és
szemétszállításra, valamint az eseti jelleggel végzendő feladatok ellátására vonatkozó
2004. június 7 –én megkötött és évente módosított előző szerződések hatályát vesztik.
26. A felek a jelen vállalkozási szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Debrecen, 2009. június11.

Lelesz György
megrendelő

Pántya Sándorné
szolgáltató
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1. sz. melléklet

A SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA
Takarítási, szemét szállítási, továbbá eseti jelleggel végzendő feladatok elvégzése
A szolgáltatás végzése kiterjed Debrecen közigazgatási területén található :
- Nagypiac

/Debrecen, Vár u. 3. sz. /

- Virágpiac

/Debrecen, Csapó u /

- Helyi kirakó vásár

/Debrecen, Vágóhíd u. 10-12. sz. /

- Fényes udvari kispiac
- Tócóskert téri kispiac
- Angyalföld téri kispiac
- Malompark kispiac

/Debrecen, Füredi u. 27. sz. /

Szolgáltatási feltételek, paraméterek:
Nagypiac
Belső területe

3370 m2

Árufeltöltő folyosó területe:

1089 m2

Külső terület aszfalt:
Térkő:

550 m2
1003 m2

Rendszeres napi takarítás:
-

a lehullajtott szemét partvissal illetve ollós moppal történő összeseprése,
hulladékgyűjtő edénybe történő elhelyezése

-

külső piactér napközbeni folyamatos ügyeleti takarítása

-

szeméttároló edények folyamatos kiürítése, szemét /szelektív gyűjtése/ központi
gyűjtőhelyre történő eljuttatása

-

hulladékgyűjtő edények fertőtlenítő szeres kimosása, súrolása, visszahelyezése

-

zárás után piac terület teljes körű takarítása

-

13 db a piac területén elhelyezett falikutak, tisztántartása

-

4 db ivóvíz kút folyamatos tisztántartása, lemosása
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-

298 db márványlapos asztalok naponta történő lemosása, fertőtlenítése

-

29 db emeleten található hűtőpult napi külső, belső fertőtlenítő takarítása

-

2 db /80 x 80-as / göngyöleg mosó takarítása, fertőtlenítése

-

12 db bejárati ajtó üvegfelületének tisztántartása naponta, szükség szerint

-

A bejáratoknál kihelyezett szennyfogó szőnyegek takarítása, porszívózása

-

45 m2 látványlépcső üvegkorlát szükség szerinti takarítása, lépcső seprése, lemosása,

-

A kijelölt dohányzó helyeken a kihelyezett edények ürítése, tisztítása

-

325 m korlát portalanítása, lemosása, fertőtlenítése

-

2 db mozgójárda takarítása

-

102 m2 mozgójárda melletti üvegfelület szükség szerinti takarítása, valamint
fertőtlenítő letörlése

-

Lépcsőházak takarítása, korlátok letörlése, felmosása

-

94 m2 Lift belső takarítása

-

157 m2 spanyollépcső seprése, takarítása,

-

77 m2 spanyollépcső oldal üvegkorlát szükség szerinti takarítása

-

Alagsorban található rakodó helyiségek folyamatos takarítása

-

Pincében lévő raktárhelyiségek takarítása

-

124 m2 pince rekesztároló helyiség takarítása

-

Veszélyes hulladék tárolók /BSE, moslék, sütőzsiradék/ takarítása, fertőtlenítése

-

Nagypiac külső területének teljes körű takarítása,

-

télen hó eltakarítás, hó elhordás síkosság mentesítés

Közös helyiségek, mellékhelyiségek napi teljes körű takarítása
-

Padozat portalanítása, felmosása

-

24 db WC fertőtlenítő takarítása

-

32 db pissoár fertőtlenítő takarítása,

-

44 db mosdókagyló, csaptelep tisztítása

-

Csempefelületek tisztítása

-

44 db / 60 x 40-es /tükör, tisztítása

-

18 db kézszárító tisztítása

-

12 db zuhany szett,

-

12 db tusfürdő adagoló

-

12 db zuhanytálca takarítása
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-

8 db beépített szemetes takarítása

-

Higiéniai termékek /WC papír, 8 db kéztörlő, 33 db folyékony szappanadagoló /
szükség szerinti kihelyezése

-

Árufeltöltő folyosó és áruszállító lift /mivel folyamatos árufeltöltés biztosított/
folyamatos takarítása, csempézett felületek, mosható burkolatok tisztítása teljes
magasságban

-

Ajtók teljes felületének fertőtlenítő tisztítása

-

A személyzet részére biztosított öltöző és szociális helyiségek takarítása

-

Mosdó, csaptelepek, fertőtlenítő lemosása

-

Öltöző szekrények külső felületének fertőtlenítő lemosása

-

Csempéről, mosható felületekről a napi szennyeződés eltávolítása, fertőtlenítő
lemosása

-

Villanykapcsolók, ajtókilincs körüli kéznyomok fertőtlenítő letörlése

-

Padozat felmosása, naponta többször, szükség szerint

-

Kukatároló tisztítása, felmosása, súrolása fertőtlenítése

-

Göngyölegmosók és göngyöleg tárolók napi takarítása

Irodahelyiségek, gombavizsgáló takarítása
-

padozat felseprése, porszívózása, felmosása

-

általános portalanítás, szükség szerint pókhálózás

-

irodabútorok napi tisztítása, ápolás

-

ajtókról kéznyomok eltávolítása, szükség szerinti takarítása

-

WC-k mosdók, csempék napi tisztítása

-

Szemét gyűjtőhelyre történő elszállítása

-

Rendészeti és biztonság őri irodák takarítása

Havi takarítás:
-

22 db ajtó / 180 x 60-as lemosása

- 26 db ajtó /170 x 210-es lemosása
- 126 db ajtó /90x 210-es lemosása
- 21 db tűzoltó készülék tisztítása
- 40 m szellőzőrács takarítása
- 41 db lapradiátor tisztítása
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- 14 db /200x100x50/ öltözőszekrény
- 16 db 40x200-as/ pad lemosása
Negyedéves takarítása
-

537 db lámpabúra szükség szerinti portalanítása, tisztítása

-

81 db neon lámpa takarítása

-

32 db ufó lámpa takarítása

-

15 db hajólámpa takarítása

-

308 db spotlámpa takarítása

-

127 db exit lámpa tisztítása

-

68 db tűzjelző portalanítása

-

Csövek és az 1,8 m-nél magasabban lévő berendezési tárgyak tisztítása

-

24 db légbefúvó berendezés portalanítása, lemosása ( emelőkosaras berendezés
segítségével

-

720 m2 üvegtető takarítása

-

1200 m2 üvegfal takarítása ( emelőkosaras berendezés segítségével )

-

asztalok elhúzása, asztalok alatti burkolat egytárcsás súrolóval, ráülős takarítógéppel
történő felmosása, tisztítása

-

csövek, kábelcsatornák, oszlopok,

Virágpiac (Csapó u.) április 1-

től november 15- ig

Területe: 1300 m2
Napi feladatok:
-

Reggel nyitástól – zárásig folyamatosan a szemét összeszedése, szemetes konténerbe
való szállítása

-

Zárás után az egész terület seprűgéppel való felseprése, valamint kézi erővel a gép
után utándolgozás.

-

A keletkezett szemét összegyűjtése, konténerbe való szállítása.

-

Szél esetén a Csapó utca teljes szélességében a szemét összegyűjtése, konténerbe való
elhelyezése.

-

Télen az egész területről hó eltakarítása, elszállítása, síktalanítása (éjjel- nappal)

-

A napi kommunális hulladék elszállítása.
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Heti feladatok:
-

asztalok portalanítása, lemosása, fertőtlenítése

-

a terület seprűs géppel történő vegyszeres felmosása, fertőtlenítése

Malomparki kispiac
Piac területe:
Iroda

1460 m2

:

15 m2

Bérleményhez tartozó közös helyiségek:

122 m2

Vásárlók részére biztosított WC területe

30 m2

Napi takarítás:
- nyitástól zárásig folyamatos ügyeleti takarítás biztosítása
- folyamatos szemét gyűjtése, / szelektív gyűjtés / tároló edényekbe helyezése
- zárás után hulladék kézi erővel történő összegyűjtése, teljes körű takarítás
- 100 db piaci asztal naponta történő lemosása
- 2 db falikút /piac téren /és a mellette lévő felületek lemosása, fertőtlenítése tisztántartása
- 8 db falikút tisztítása
- 1 db göngyölegmosó
- 1 db kobzó helyiség takarítása
- iroda helyiség takarítása
- bérlők részére biztosított szociális helyiségek takarítása / 2 öltöző, 2 WC , mosdó fertőtlenítő
takarítása, súrolása, padozat felmosása
- csempe lemosása
- higiéniás termékekkel történő folyamatos feltöltése /WC papír, kéztörlő, folyékony szappan/
- folyosó naponta többször /árufeltöltés miatt / folyamatos felmosása
- szemét folyamatos elszállítása, kukák cseréje, kihelyezése
Heti feladatok:
-

1460 m2 aszfalt terület /minden vasárnap/ nagynyomású mosóval történő felmosása,
fertőtlenítése

-

pókhálózás, portalanítás

-

36 db ajtó lemosása

-

kukatárolók fertőtlenítése,

-

kukák mosása, fertőtlenítése

-

8 db lapradiátor takarítása
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Havi feladatok:
-

Üvegfal külső belső lemosása, tisztítása

-

26 db oszlop takarítása

-

1 db garázsajtó takarítása

Negyedéves takarítás:
-

25 db ablak takarítása

-

160 db lámpabúra takarítása

-

pókhálózás

Helyi kirakó vásár / szabad piac terület /és a hozzátartozó irodaház
Kirakóvásár területe:
Irodaház területe :

15.000 m2
100 m2

Napi feladatok:
-

nyitás előtt terület ellenőrzése különös tekintettel az időjárásra / természeti
hulladékok/ és az éjszaka folyamán keletkezett hulladékok / mivel nyitott piac /
takarítása

-

folyamatos ügyeleti takarítás biztosítása

-

napközben folyamatos szemétgyűjtés, /szelektív gyűjtés/ hulladéktárolóba történő
elhelyezés

-

zárás után terület teljes körű takarítása,

-

hulladék kézi erővel történő összegyűjtése, szeméttárolóba helyezése,

-

ezt követően terület felseprése

-

artézi kutak és környékének tisztántartása

-

télen /éjjel-nappal /hó ügyelet biztosítása hó eltakarítása, asztalok közül kihordása,
elszállítása, terület síkosság mentesítése, balesetek elkerülése érdekében

-

2 db iroda takarítása, irodabútorok tisztítása

-

1 db WC helyiség, előtér takarítása

Heti feladatok:
-

Külső esőcsatorna rendszeres folyamatos tisztítása,

-

490 db betonasztal,

-

141 db vas asztal,
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-

90 db tetős asztal,

-

40 db piaci asztal portalanítása

-

Terület gyomtalanítása, szegélyek tisztítása

Fényes udvari kispiac /szabad terület /
Területe:

1755 m2

Napi feladatok
-

reggel 6 óráig 14 db szemetes kuka kihelyezése

-

nyitás előtt terület ellenőrzése /mivel nyitott piac/ különösen az időjárás okozta
természeti hulladékok, , valamint az éjszaka keletkezett szemét eltakarítása

-

napközben folyamatos szelektív hulladékgyűjtés

-

napközben kukák kiürítése, cseréje, terület ellenőrzése szemét elszállítása

-

este terület teljes körű takarítása kukák, és szemét elszállítása,

-

Piac 50 m-es környékének összetakarítása

-

Télen hó asztalokról történő letakarítása, összeseprése, elszállítása, /zavartalan árusítás
biztosítása / síkosság mentesítés, baleset megelőzése érdekében

Heti feladatok
-

Minden hétvégén 8 db sima, 27 db tetős asztal portalanítása, lemosása

-

Szükség szerint az asztalok közül gaz kiszedése, elszállítása

Angyalföld téri kispiac /szabad terület /
Piac területe:

790 m2

Napi feladatok
-

reggel terület ellenőrzése /mivel szabad piac/ különös tekintettel az időjárásra, és az
éjszaka keletkezett szemét eltakarítása terület takarítása,

-

12 db szemetes kuka kihelyezése

-

napközben folyamatos szelektív hulladékgyűjtés

-

napközben kukák kiürítése, terület ellenőrzése hulladék elszállítása

-

este terület teljes körű takarítása, seprése, kukák, és szemét elszállítása

-

a piac körzetében /zöldterületen is / szétszórt szemét takarítása

-

télen hó eltakarítása, seprése

/éjjel-nappal/, síkosság mentesítés, balesetveszély

elhárítása érdekében
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Heti feladatok
-

minden hétvégén asztalok / 68 db tetős / portalanítása, lemosása

- a területen természeti hulladékok / falevél/ összeseprése, gyomtalanítás, park rendezés

Tócóskert téri kispiac /szabad terület/
Piac területe:

108 m2

Napi feladatok
-

reggel 4 db szemetes kuka kihelyezése

-

piacterület ellenőrzése /mivel nyitott piac / különös tekintettel az időjárásra, természeti
hulladékok és az éjszaka keletkezett szemét összetakarítása

-

napközben folyamatos szelektív hulladékgyűjtés

-

napközben kukák kiürítése, terület ellenőrzése, hulladék elszállítása

-

este terület teljes körű takarítása, kukák, és szemét elszállítása

-

piac környékének takarítása szél által elfújt szemét

-

télen hó eltakarítása, seprése, /éjjel-nappal / síkosság mentesítés

Heti feladatok
- asztalok / 9 db tetős / portalanítása, lemosása

Debrecen, 2009. ………………………….
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2. sz. melléklet
Eseti jelleggel végzendő feladatok:
Március végén
-

virágpiaci asztalok kipakolása, kiszállítása a Helyi kirakó vásárból a Csapó utcára,
120 literes hulladékgyűjtő kukák kihelyezése,

Május 01-i kisvásár, Gyereknapi kisvásár, Augusztus 20-i kisvásár
Helye: Ady E krt
-

vásári hely előkészítése,
vásári helyek felfestése
vásár előtt terület / 13.000 m2/ takarítása
6 m x 2,70 m-es vízre csatornára köthető WC kiszállítása
WC vízre csatornára történő ki-be kötése
50 db kétkaros szemetes tartó kihelyezése, szemétgyűjtő zsákokkal történő folyamatos
ellátása
4 db 5,3 m3-es konténer kihelyezése
Napközben folyamatos takarítás, szemét összegyűjtése, zsákok cseréje ürítése szemét
konténerbe történő elhelyezése
Vásár után terület teljes körű takarítása, konténerek elszállítása, hulladék
szeméttelepen történő elhelyezése
Másnap terület újra ellenőrzése, erdőben található hulladék összeszedése, terület
takarítása, szemét elszállítása

Tavaszi, őszi nagyvásárok előkészítése, takarítása
Helye:
- A Böszörményi u. Füredi u-tól a Doberdó utcáig
- A Bólyai u. Böszörményi u-tól a Thomas M. utcáig
- A Békéssy B u. A Böszörményi u-tól a Görgey utcáig
- A Füredi utcától a Doberdó utcáig a járdák teljes szélességben, valamint a parkok és
szerviz utak teljes területe
- A Profi áruház mögött lévő szerviz út és füves terület
Elvégzendő munka:
- vásári helyek előkészítése (számok legyártása, helyek kimérése, számok felragasztása, vásár
végén eltávolítása)
- 4 db vízre, csatornára köthető WC biztosítása, ki-, beszállítása
- 15 db 5 m³-es szeméttároló konténer kihelyezése
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- Kézművesek utcája molinó felrakása, leszedése
- információs sátor állítása- bontása
- vásár területének takarítása ( kb. 50.000 m² ) két napon keresztül
- 100 db kétkaros szemetes tartó kihelyezése
- szemeteszsákok folyamatos biztosítása, cseréje
- vásár ideje alatt keletkezett szemét konténerbe történő folyamatos elhelyezése, elszállítása,
- a vásár befejezése után teljes körű takarítás kézzel, illetve munkagépekkel
- mellékutcák, parkok, lépcsőház előtti részek, a vásár nyomvonalán található buszmegállók
takarítása, szemét elszállítása
- a vásár lezárásához kordonok ki- beszállítása
- esőzés idején szükség szerint a vásár területére homok, sóder, raklapok beszerzése,
kiszállítása,
szétterítése az árusítás zavartalan lebonyolítása miatt, a vásár végén visszaszedés, elszállítás
- a vásár területének meghatározott időre történő átadása a közúti forgalom részére

Aranycsengő vásár (december 01-23.)
Helye: Petőfi tér
-

-

a vásár megkezdése előtt a terület teljes takarítása
sátrak kiszállítása, felállítása, zöld hálóval letakarása
kétkaros szemetes tartók kihelyezése
2 db vízre, csatornára köthető WC biztosítása, ki-bekötése, ki-beszállítása, a vásár
idején higiéniás termékekkel történő feltöltése
Falikút felszerelése, vízre kötése
A vásár idején folyamatos takarítás, szemét elszállítás, szeméttelepen történő
elhelyezés
A vásár ideje alatt felel a terület közrendjéért és tisztaságáért, a beépített anyagokért
(sátrak. stb.)
A vásár ideje alatt napközben folyamatos takarítás, szemetes tartókon zsákok szükség
szerinti folyamatos cseréje, szemét elszállítása, hóesés esetén szükség szerint hó
eltakarítása, síkosság mentesítés, járda takarítása géppel, parkban kézi hó takarítás
A vásár végén zöldháló leszedése, sátrak elbontása, visszaszállítása, raktárban történő
elhelyezése, a terület teljes körű takarítása, a parkban keletkezett kár helyreállítása, a
szemét elszállítása, szeméttelepen elhelyezése

Fenyőfa vásár (december 01-24. )
Helye: Csapó u.
-

-

a Fenyőfa vásár területének naponta történő feltakarítása, hóeséskor hó eltakarítása, a
terület síkosság mentesítés
a vásár után az ottmaradt fenyők elszállítása, a terület nagytakarítása, a szemét
elszállítása, szeméttelepen történő elhelyezése
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Szükség szerint elvégzendő feladatok:
-

piacok területén fűnyírás
permetezés
gallyazás
vihar okozta károk helyreállítása
vásárokon felállított sátrak /sátorponyvák, sátorvázak/ javítása, lemosása
kispiacok környékén található parkokban tereprendezés, földpótlás, füvesítés
piaci asztalok, asztaltetők folyamatos, esetleges javítása
engedély nélkül kihelyezett hirdetőtáblák leszerelése, elszállítása plakátok oszlopokról
történő eltávolítása
Debrecen-Bánk gyepmesteri telepről szemét elszállítása, télen hó eltakarítása, síkosság
mentesítés
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3. sz. melléklet
Bazár Parking 2000 Kft-nek az alábbi szakmai gépekkel kell rendelkeznie:























4 db környezetbarát, gondozást nem igénylő akkumulátorral működtethető automata
súroló és vízfelszedő gépekkel
10 db különböző funkciójú takarító kocsikkal
10 db ipari porszívó géppel
2 db egytárcsás ipari súroló géppel
2 db vízfelszedő géppel
1 db környezetbarát, gondozást nem igénylő akkumulátorral működtethető ráülős
automata súroló és vízfelszedő géppel
Kézi önjárós hómarógépekkel
Hótoló gépekkel /1,2m szélességű, 2,7m szélességű/
Tehergépkocsival pótkocsival, mini homlokrakodó gépekkel /mivel hóesés alkalmával
azonnali hó kihordása szükséges/
2 db konténer - szállító tehergépjárművel és a működésükhöz szükséges engedélyekkel
2 db hulladéktömörítő és szállító tehergépjárművekkel és a működésükhöz szükséges
engedélyekkel
Tehergépjármű szállításhoz
Gőzborotva gépek
Nagynyomású ipari permetező gépek
Robbanómotoros fűnyíró gépek
Gallyvágáshoz fűrészgépek
Kompresszor festékszóráshoz
Elektromos emelő szerkezet magasan lévő berendezések, valamint üvegfal takarításához
Szemét összegyűjtéséhez és szállításához szükséges tároló edények
30 db hulladékgyűjtő konténer 5,3 m3-es
300 db 120 literes műanyag kuka
6 m x 2,7 m-es vízre csatornára köthető wc-k /vásárok megrendezéséhez/
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