Alapadatok
Pályázó neve:

Nagykálló Város Önkormányzata

Projekt megnevezése:

Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése

OP név:

KEOP

Pályázati kiírás megnevezése:

1.2.0/2F/09 Szennyvízelvezetés és tisztítás

Forrás megnevezése:

KA

Beruházás helye (régió):

Észak-Alföld

Beruházás helye (megye):

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Beruházás helye (helység):

Nagykálló

Megítélt összeg:

843 283 628 .- HUF

Támogatás aránya:

95 %

Támogatási döntés dátuma:

2011.02.23

Támogatás pontszáma:

90

Közvélemény-tájékoztató:

Konstrukciószintű aggregált adatok

Szerződés adatai

Szerződés hatályba
lépésének dátuma:

2011-08-12

Projekt rövid
összefoglalása:

A projekt célja Nagykálló város és Biri község szennyvizének környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
tisztítása. A 1500 m3/d szennyvíz biológiai szennyvíztelepen történő tisztítása eleven iszapos és
természetes tisztítás technológiával történik. A két technológia kombinációjával elérhető a tisztított
szennyvíz részbeni hasznosítása mellett felszíni vízbe, mint befogadóba vezetése, valamint a talaj- és
talajvízszennyezés megszűntetése. A nitrátérzékeny területen a nitrogénterhelés csökkentését valósítja
meg a beruházás. A kombinált rendszer alkalmazásával a tisztítási hatásfok növelése mellett az
üzemeltetési költségek csökkennek, valamint minden évszakban biztonságos határértékre történő
szennyvíztisztítást eredményez. A művi és a természetes biológiai rendszer lehetővé teszi, hogy a Víz
Keretirányelv által javasolt növényi tápanyagterhelést (N és P) csökkentsük. A Víz Keretirányelv
figyelembe vételével az eleveniszapos biológiai szennyvíztelepről kikerülő szennyvíz utókezelését
művelési ágból kivett faültetvényes utókezelővel egészítjük ki. A Kállai (VII.) főfolyás szennyezőanyag
terhelése jelentősen csökken. A kombinált rendszer elsősorban a foszfor- és nitrogénterhelést
csökkenti. A nitrogénterhelés 170 kg/ha alatti a művelési ágból kivett faültetvény területén is. A
beruházás eredménye továbbá a lakosság, mint célcsoport számára az egészségesebb természeti
környezet megteremtése. A tisztított szennyvíz, valamint a fásszárú növények biomasszája energetikai
célra hasznosítható. A kombinált rendszer csökkenti a bűzszennyezést és a széndioxid kibocsátást. Az
alkalmazni kívánt fafaj kedvező élőhelyet teremt például a madarak és méhek számára.

Projekt
megvalósításának
tervezett kezdete:

2011-08-12

Projekt megvalósítás
tervezett befejezése:

2015-09-30

Projekt tényleges
kezdete:

2011-08-12

Projekt tényleges

2016-05-09

befejezése:
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Warning: PDOStatement::fetchAll() [pdostatement.fetchall]: column 6 data was too large for buffer and was truncated to fit it
in /var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.projektvegrehajtas.inc on line 93
Warning: PDOStatement::fetchAll() [pdostatement.fetchall]: column 6 data was too large for buffer and was truncated to fit it
in /var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.projektvegrehajtas.inc on line 93
Warning: PDOStatement::fetchAll() [pdostatement.fetchall]: column 6 data was too large for buffer and was truncated to fit it
in /var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.projektvegrehajtas.inc on line 93
Warning: PDOStatement::fetchAll() [pdostatement.fetchall]: column 6 data was too large for buffer and was truncated to fit it
in /var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.projektvegrehajtas.inc on line 93
Warning: PDOStatement::fetchAll() [pdostatement.fetchall]: column 6 data was too large for buffer and was truncated to fit it
in /var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.projektvegrehajtas.inc on line 93
Warning: PDOStatement::fetchAll() [pdostatement.fetchall]: column 6 data was too large for buffer and was truncated to fit it
in /var/www/emir.nfu.hu/nyertes/inc/tamproj/class.projektvegrehajtas.inc on line 93
Jelentés
sorszáma:
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Projekt
előrehaladási
jelentés típusa:

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)

Benyújtás
dátuma:

2012-04-20

Jelentéstételi
időszak:

2011-08-12 - 2012-02-12

Döntés
(megfelelt vagy
nem):

Elfogad

Időszak
eredményei:

I. Projekt Előrehaladási jelentés 2011.08.12-2012.02.12. : A KEOP1.2.0/2F/09-2010-0058 ,,Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése"című
projekt elindításához készült Támogatási Szerződés Közreműködő Szervezet
által történő aláírásának dátuma: 2011. augusztus 10. , Támogatási
Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2011. augusztus 12. A Támogatási
Szerződés 6. sz. melléklete szerinti beszerzések, közbeszerzések az alábbiak
szerint: Közbeszerzések/beszerzések: - A projekt megvalósítási szakasz
közbeszerzési eljárásait lefolytató közbeszerzési tanácsadó kiválasztása,
szerződéskötés határidőre megtörtént. (Nyert: NYÍRBER Kft. Szerződés
aláírása dátuma: 2011. augusztus 18.). - Kivitelezés kiválasztása
tekintetében a közbeszerzési dokumentum minőségbiztosítás alatt áll. Eszközbeszerzés tevékenység közbeszerzési dokumentuma
minőségbiztosítás alatt van. - A projektben a műszaki, m
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Projekt
előrehaladási

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)

jelentés típusa:
Benyújtás
dátuma:

2012-09-14

Jelentéstételi
időszak:

2012-02-13 - 2012-08-12

Döntés
(megfelelt vagy
nem):

Elfogad

Időszak
eredményei:

A jelentéstételi időszakban a projektmenedzsment szervezet kiválasztásra
került: A közbeszerzés nyertese: K-U Konzorcium, 4320 Nagykálló,
Somogyi B. u. 5-7. Szerződéskötés időpontja: 2012. április 2. A
kivitelezésre és eszközbeszerzésre készített ajánlattételi felhívás ellenőrzése
folyamatban van az NFÜ-KFF által. A második hiánypótlás eredménye még
nem érkezett meg. A Kötelező Tájékoztatás és Nyilvánosság biztosítására
kiválasztott szervezet: URBS NOVUM Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit
Kft. (4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7) A szerződéskötés időpontja: 2012.
április 11.

Jelentés
sorszáma:
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Projekt
előrehaladási
jelentés típusa:

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)

Benyújtás
dátuma:

2013-02-27

Jelentéstételi
időszak:

2012-08-13 - 2013-02-12

Döntés
(megfelelt vagy
nem):

Elfogad

Időszak
eredményei:

Ezalatt a jelentéstételi időszak alatt megtörtént a kivitelező kiválasztása.
Jelenleg a szerződés kötés előtti időszakban van a kivitelezés. A
megvalósítási dátuma a 6 hónap próbaidővel együtt várhatóan 2014.
április 25. Ezen adatoknak megfelelve, a támogatási szerződés módosítása
folyamatban van. Az aktuális időszak alatt két helyszíni ellenőrzés volt,
melyen mindet rendben találtak a szakértők.

Jelentés
sorszáma:
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Projekt
előrehaladási
jelentés típusa:

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)

Benyújtás
dátuma:

2015-02-10

Jelentéstételi
időszak:

2014-02-13 - 2014-08-31

Döntés

Elfogad

(megfelelt vagy
nem):

Időszak
eredményei:

Szakmai, műszaki előrehaladás: A tárgyi beruházás vállalkozási szerződése
2013. február 15-én aláírásra került. A szerződés KF 8.1. szerint a
beruházás kezdő időpontja 2013. február 15., amely a munkaterület
átadás-átvétel időpontja is volt egyben. A végső műszaki átadás-átvétel
időpontja és a próbaüzem lezárására 2014.07.15. napján került sor. A
megvalósított létesítmények, eszközök: Közepes terhelésű eleveniszapos
biológiai szennyvíztisztító telep, gépi iszapvíztelenítéssel,
iszapkomposztálással, a tisztított víz részbeni öntözéses hasznosításával ?
természetes utótisztító ültetvénnyel. Nagykálló szennyvíztisztító telep
létesítése a FIDIC sárga könyv szerinti kivitelezéssel, 11350 LE (1500
m3/nap) kapacitással, A munkák az alábbi építményeket foglalják
magukban: Mechanikai előtisztítás, Gépi tisztítású rács, Levegőztetett zsír
és homokfogó berendezés, Szippantott kommunális

Jelentés
sorszáma:

4

Projekt
előrehaladási
jelentés típusa:

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)

Benyújtás
dátuma:

2013-11-11

Jelentéstételi
időszak:

2013-02-13 - 2013-08-12

Döntés
(megfelelt vagy
nem):

Elfogad

Időszak
eredményei:

A KEOP-1.2.0/2f/09-2010-0058 ,,Nagykálló szennyvíztisztító telep
létesítése" című projekt kapcsán a következőkről tudunk beszámolni:
Projektmenedzsment feladatok 2013.02.15.-én a Közbeszerzési eljárási
feladatok Megbízási szerződés 2. számú módosítása 2013.02.15.-én
Szerződésese Megállapodás megkötése a D-K Nagykálló 2012
Konzorciummal 2013.02.22.-én a Projektmenedzsment Megbízási szerződés
1. számú módosítása 2013.03.14.-én elfogadásra került a 3. számú Projekt
Előrehaladási jelentés 2013.03.21.-én a Közreműködő Szervezet általi
Helyszíni Ellenőrzés 2013.04.15.-én a Nyilvánosságra a Megbízási
szerződés 1. számú módosítása 2013.05.14.-én AXIS KFT - NYÍRBER KFT
Megbízási szerződés 1. számú módosítása 2013.05.16.-án a 2. számú
Változás bejelentés elfogadásra került (címváltozás) 2013.05.22.-én a 2.
számú kifizetési kérelem benyújtása 2013.05.23.-án a Projekt
menedzsment M

Jelentés
sorszáma:
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Projekt
előrehaladási
jelentés típusa:

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)

Benyújtás
dátuma:

2015-03-09

Jelentéstételi
időszak:

2014-09-01 - 2015-02-12

Döntés
(megfelelt vagy
nem):

Elfogad

Időszak
eredményei:

Szakmai, műszaki előrehaladás: A tárgyi beruházás vállalkozási szerződése
2013. február 15-én aláírásra került. A szerződés KF 8.1. szerint a
beruházás kezdő időpontja 2013. február 15., amely a munkaterület
átadás-átvétel időpontja is volt egyben. A végső műszaki átadás-átvétel
időpontja és a próbaüzem lezárására 2014.07.15. napján került sor. A
kivitelező a beruházás kivitelezésének elkészítését 2013. december 31-én
kelt levelében készre jelentette, amely alapján a mérnök az előzetes
műszaki átadás-átvétel időpontját 2014. január 15-re tűzte ki. Az eljárás
során a próbaüzem megkezdésének feltételei adottak voltak, a próbaüzem
megkezdésére a Vállalkozó engedélyt kapott. A Vállalkozó 2014.június 30án kelt levelében készre jelentette a kivitelezést, mely levél alapján a
Mérnök a 2014. július 15. napjára tűzte ki a próbaüzem lezárását, és a
műszaki átadás ? átvételi eljárást

Jelentés
sorszáma:
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Projekt
előrehaladási
jelentés típusa:

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)

Benyújtás
dátuma:

2014-02-27

Jelentéstételi
időszak:

2013-08-13 - 2014-02-12

Döntés
(megfelelt vagy
nem):

Elfogad

Időszak
eredményei:

A KEOP-1.2.0/2f/09-2010-0058 ,,Nagykálló szennyvíztisztító telep
létesítése" című projekt kapcsán a következőkről tudunk beszámolni:
Pénzügyi Előrehaladás: 2013.09.17.-én 4. számú kifizetési kérelem
hiánypótlás megküldése 2013.09.27.-én 4. számú kifizetési kérelem
önkéntes hiánypótlás megküldése 2013.09.30.-án 4. számú kifizetési
kérelem egy részének jóváhagyása megtörtént 2013.10.07.-én 4. számú
kifizetési kérelem másik részének jóváhagyása megtörtént 2013.10.11.-én
2. számú kifizetési kérelem jóváhagyásra került. 2013.10.17.-én 5. számú
kifizetési kérelem megküldése 2013.10.30.-án 5. számú kifizetési kérelem
egy részének jóváhagyása megtörtént 2013.11.04.-én 6. számú kifizetési
kérelem megküldése 2013.11.22.-én 4. számú Projekt Előrehaladási
Jelentés megküldése 2013.11.26.-án 5. számú kifizetési kérelem másik
részének jóváhagyása megtörtént. 2013.11.28.-án a Tá

Jelentés sorszáma:
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Projekt előrehaladási jelentés típusa:

Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)

Benyújtás dátuma:

2017-05-25

Jelentéstételi időszak:

2016-05-10 - 2017-05-09

Döntés (megfelelt vagy nem):

Elfogad

Időszak eredményei:

Nincs adat

Jelentés
sorszáma:
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Projekt
előrehaladási
jelentés típusa:

Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (Záró PEJ)

Benyújtás
dátuma:

2015-10-29

Jelentéstételi
időszak:

2015-02-13 - 2015-09-30

Döntés
(megfelelt vagy
nem):

Elfogad

Időszak
eredményei:

Szakmai, műszaki előrehaladás: A tárgyi beruházás vállalkozási szerződése
2013. február 15-én aláírásra került. A szerződés KF 8.1. szerint a
beruházás kezdő időpontja 2013. február 15., amely a munkaterület
átadás-átvétel időpontja is volt egyben. A végső műszaki átadás-átvétel
időpontja és a próbaüzem lezárására 2014.08.15. napján került sor. A
kivitelező a beruházás kivitelezésének elkészítését 2013. december 31-én
kelt levelében készre jelentette, amely alapján a mérnök az előzetes
műszaki átadás-átvétel időpontját 2014. január 15-re tűzte ki. Az eljárás
során a próbaüzem megkezdésének feltételei adottak voltak, a próbaüzem
megkezdésére a Vállalkozó engedélyt kapott. A Vállalkozó 2014. június 30án kelt levelében készre jelentette a kivitelezést, mely levél alapján a
Mérnök a 2014. július 15. napjára tűzte ki a próbaüzem lezárását, és a
műszaki átadás-átvételi eljárást,

Jelentés sorszáma:
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Projekt előrehaladási jelentés típusa:

Projekt Fenntartási Jelentés (PFJ)

Benyújtás dátuma:

2018-05-16

Jelentéstételi időszak:

2017-05-10 - 2018-05-09

Döntés (megfelelt vagy nem):

Elfogad

Időszak eredményei:

Nincs adat

Kifizetések adatai

Szerződött összeg:

831 823 413 Ft

Kifizetett előleg összesen:

5 158 695 Ft

Számla alapú kifizetés összesen:

826 664 718 Ft

Utolsó kifizetés dátuma:

2016.06.17

