Mohács Ijász utca - sátorhelyi út (5702.sz. közút) közötti kerékpárút építése
Kérdések és válaszok
2014. április 16.

1. Kérdés: Az építési engedély 5.4. pontjában előírt művelési ágból való kivonás megtörtént-e?
Válasz: Az építési engedély 5.4 pontjában előírt művelési ágból való kivonás megtörtént.
2.

Kérdés: A tervekben szereplő, a kivitelezés során kikerülő humusz elhelyezésére Megrendelő tud-e helyet
biztosítani? Ha igen, kérem adja meg ennek helyét!
Válasz: A kivitelezés során kikerülő humusz elhelyezése a megrendelő tulajdonában lévő 063/2 hrsz-ú szántó területén
történik, maximum 25 cm vastagságban.
3.

Kérdés: A Műszaki leírás 3. pontja szerint a Közútkezelő javasolja az 56-os úton való átvezetés (körforgalomnál)
az átvezetés kivilágítását. Ez részét képezi-e a kivitelezésnek? Erről készült-e tervdokumentáció? Ha igen kérem
szíveskedjenek átadni.
Válasz: A körforgalomnál való átvezetés esetében az átvezetés kivilágítása a kivitelezésnek nem képezi részét.
4.

Kérdés: A kivitelezéshez kapcsolódó közmű egyeztetési jegyzőkönyvek érvényességi idejei lejártak. Kérjük
ezeknek a Megrendelő általi megújítását, hogy a munkakezdéshez ezek rendelkezésre álljanak.
Válasz: A közmű egyeztetési jegyzőkönyvek megújítása megtörtént, melyek ajánlatkérőnél elérhetők.
5.

Kérdés: A pályázathoz semmilyen méret- és mennyiség kimutatást vagy költségvetés kiírást nem kaptunk. Kérjük
szíveskedjenek ezt átadni.
Válasz: A kiadott PraG szerinti mintát kell ajánlattevőnek kitöltenie a főbb munkanemek tekintetében, és annak figyelembe
vételével, hogy egyösszegű vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor.
6.

Kérdés: A kivitelezés során a kerti szegély megépítésével kell-e számolni?

Válasz: A kerékpárút szegély nélkül kerül kialakításra az UT 2-1.203. (e-ÚT 03.04.11.) Útügyi műszaki előírás 9.1. pontjában
megadottak szerint.
7.

Kérdés: A tervek illetve a műszaki leírás nem tér ki a burkolati jelek anyagminőségére illetve színére. Kérem ezt
szíveskedjenek megadni.
Válasz: A Magyar Közút kezelői hozzájárulásának 2.1.6. pontja szerint a meglévő körforgalmú csomópontban való
átvezetésnél sárga, tartós burkolatjel festést kell alkalmazni. A további szakaszokon sárga, hagyományos oldószeres festék
alkalmazása szükséges
8.

Jól értelmezzük-e, hogy szerződéstervezetet nem kell a pályázathoz benyújtani?

Válasz: Igen, mert a PraG eljárásrendben a dokumentációban kiadásra kerül a szerződés tervezete, és a nyertes ajánlattevő
ajánlatában szereplő adatokkal ez a tervezet kerül véglegesítésre, majd aláírásra.

