SAJTÓKÖZLEMÉNY
A RÉGÉSZEK FELTÁRÁST ÍRTAK ELŐ AZ ÚJ TELEP TERÜLETÉN. ŐSSZEL
FELGYORSULHAT AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ
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Szeptember elején megjelent a mérnök-kiírás, októberben pedig, - ha az
NFÜ is jóváhagyja - a kivitelezői pályázatot is kiírhatják a projekt
megvalósítására. A kivitelezés megkezdése előtt ez most a legfontosabb
feladata a Projekt Irányító Szervezetnek. A nyári hónapokban a település
határában a régészek próbafeltárást végeztek - a telep és az egyik
tervezett energiaerdő területén régészeti szempontból fontos leletekre
számítanak, ezért a kivitelezés során megelőző feltárást írtak elő.
A régészeti próbafeltárást nyár elején végezte el a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok
Igazgatósága a tervezett szennyvíztelep és a két energiaerdő területén. A fellelt nyomok
alapján a telep területén - ahol a földmunkák mélysége meghaladja a 30 centimétert régészeti feltárást javasoltak. Az I. számú energiaerdő esetében elegendőnek találták a
régészeti szakfelügyeletet, míg a II. számú energiaerdőnél a teljes területen régészeti
megelőző feltárást írtak elő, vagy olyan műszaki megoldást kérnek, ami régészeti
szempontból is elfogadott. Bakó István polgármester sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: ez
nem hátráltatja vagy drágítja a beruházást, de a fellelhető értékek miatt fontos feladat a
hasonló beruházásoknál a régészeti munka. Emlékeztetett rá: a napokban egy másik fontos
lelőhelyre bukkantak a település határában, így fokozottan oda kell figyelni a derecskei
földben lévő értékekre.
Az önkormányzat illetékesei és a korábban kiválasztott közbeszerző, jogi, pr és
projektmenedzsment cégek szakemberei az elmúlt hónapokban a kiírások egyeztetésén és
végső formába öntésén dolgoztak. A dolgukat nehezítette, hogy bár a kivitelező- és mérnök
kiválasztására vonatkozó dokumentumok még 2011. decemberében elkészültek, az idei
évtől változó közbeszerzési szabályok miatt mindkét dokumentum átdolgozását írta elő a
Közreműködő Szervezet. A mérnök feladatok ellátására vonatkozó ajánlati
felhívás
hirdetménye 2012. szeptember 7-én jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az
ajánlattételi határidő október 17.
A kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó keretmegállapodás dokumentumai a műszakiszakmai jóváhagyás után most a minőségellenőrzési tanúsítvány kiadására várnak, amint
ezt kiadja az NFÜ KFF (Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály), akkor még októberben
megjelenhet a kiírás és jövő év elején megkötheti a vállalkozási szerződést az
Önkormányzat a kivitelezővel.
Projektadatok:
A beruházás összköltsége: 3. 731. 240. 357 Forint
Elnyert támogatás összege: 3. 126. 753. 206 Forint
Támogatás intenzitása: 84 %
A beruházás során megépülő szennyvízcsatorna-hálózat hossza: 76 km
A szennyvíz-csatorna hálózatra ráköthető ingatlanok száma: 2763 db
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