
 

Februárban újabb 4 hóeltakarítási keretszerződést írt alá a Maros 

Megyei Tanács  

A hóeltakarítási munkálatok minél hatékonyabb megszervezéséért Maros 
megyében a megyei utak 7 övezetre vannak felosztva. A szolgáltatás 
biztosítása érdekében a Maros Megyei Tanács tavaly versenytárgyalást 
hirdetett mind a 7 övezet esetében egy 4 éves keretszerződés 
megkötésére.   

A versenytárgyalási eljárás eredményeként a megyei önkormányzat idén 
februárban 4 keretszerződést kötött meg a 2016-2020-as időszakra a Maros 
Utak és Hidak Kft-vel, illetve a 2016-2017-es szezonra vonatkozó egyedi 
szerződéseket is aláírták.  

- a mezősályi övezet (5-ös övezet) esetében február 14-én kötöttük 
meg a hóeltakarítási keretszerződést, illetve egy egyedi szerződést, 
ennek értéke  518.449,68 lej; 

- a gernyeszegi övezethez tartozó útszakaszokra (6-ös övezet) 
február 14-én kötöttük meg a keretszerződést, illetve egy egyedi 
szerződést, ez utóbbi értéke  518.449,68 lej 

- a marosszentkirályi övezethez tartozó útszakaszokra (1-es övezet) 
február 21-én kötöttük meg a hóeltakarítási keretszerződést, illetve 
egy egyedi szerződést is aláírtunk 518.449,68 lej értékben 

- a nyárádszeredai övezethez tartozó útszakaszokra (7-es övezet) 
február 21-én kötöttük meg a hóeltakarítási keretszerződést, illetve 
egy egyedi szerződést is aláírtunk a 2016-2017-es szezonra 
509.753,16 lej. 

Két övezet esetében már tavaly sikerült megkötni a keretszerződéseket a 
hóeltakarítási munkálatokra: 

- a szászrégeni övezethez tartozó útszakaszokra (2-es övezet) 2016. 
július 6-án kötöttük meg a hóeltakarítási keretszerződést, illetve 
már két egyedi szerződést is aláírtunk a 2016-2017-es szezonra „A 
Szászrégen körzetében található megyei utak téli karbantartási 
munkálataira”. a szolgáltató a Silara Salub Kft, a két egyedi 
szerződés értéke pedig 1.082.964,94 lej; 

-  a vámosgálfalvi övezethez tartozó útszakaszokra (4-es övezet) 2016. 
július 5-én kötöttük meg a hóeltakarítási szerződést, illetve már 
három  egyedi szerződést is aláírtunk a 2016-2017-es szezonra „A 
Szászrégen körzetében található megyei utak téli karbantartási 
munkálataira”. A szolgáltató a Maros Utak és Hidak Kft., az eddig 
megkötött 3 egyedi szerződés összértéke 1.662.963,70 lej;                          

A segesvári övezet (3-as övezet) esetében mostanáig egyetlen szolgáltató 
sem nyújtott be ajánlatot a meghirdetett versenytárgyalásokon, de a 
hóeltakarítási szolgáltatás ezeknek az utaknak az esetében is biztosítva van 



 

2017. március 31-ig egy tavaly decemberben aláírt szolgáltatói szerződés 
alapján, amelyet a SC Felix Em Kft-vel kötött a megyei tanács. A segesvári 
övezet esetében hamarosan újra fogjuk indítani a licit eljárását, hogy a 
következő téli szezonig ezeknek az utaknak a téli karbantartására is legyen 
keretszerződés.                  

 

Maros Megyei Tanács Sajtóirodája 

 

 

 

 


