2. sz. CORRIGENDUM
az
ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ
Közzétételi hivatkozás: HUHR/1101/1.2.2/1012/WORK01
Tárgy: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG IPA HATÁRON
ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM KERETÉBEN
Helyszín: Szentlőrinc, Baranya megye, Magyarország

Az ajánlattételi felhívás az alábbiak szerint módosul:
6. Szerződés ismertetése

Az alábbi eredeti szöveg:
A Szentlőrinc – Királyegyháza kerékpárforgalmi hálózat a Királyegyháza – Szentlőrinc –
Tarcsapuszta településeket összekötő utakkal párhuzamos külterületi kerékpárutakat és a
településeken belüli kapcsolódó hálózatot foglalja magában az információs táblázással és
kerékpártároló kialakításokkal együtt. A hálózat része az 5805. sz. Szentlőrinc – Nagycsány
összekötő úttal párhuzamos 3114 méter hosszú egyoldali kétirányú kerékpárút, az 5817. sz.
Tarcsapuszta – Szentlőrinc összekötő úttal párhuzamos 602 méter hosszú egyoldali kétirányú
kerékpárút, a Királyegyháza belterületén létesülő 2043 méter hosszú kétoldali burkolt padka az
5805. sz. Szentlőrinc – Nagycsány összekötő úton, a Szentlőrinc határában létesülő 100 méter
hosszú kétoldali burkolt padka az 5817. sz. Tarcsapuszta – Szentlőrinc összekötő úton, továbbá
2060 méter hosszon nyitott kerékpársáv és 2660 méter hosszon kerékpáros nyom Szentlőrinc
belterületén, hat helyszínen összesen 70 kerékpár tárolására alkalmas kerékpártároló és 10
információs tábla.

Az alábbiak szerint módosul:
A Szentlőrinc – Királyegyháza kerékpárforgalmi hálózat a Királyegyháza – Szentlőrinc –
Tarcsapuszta településeket összekötő utakkal párhuzamos külterületi kerékpárutakat és a
településeken belüli kapcsolódó hálózatot foglalja magában az információs táblázással és
kerékpártároló kialakításokkal együtt. A hálózat része az 5805. sz. Szentlőrinc – Nagycsány
összekötő úttal párhuzamos 3114 méter hosszú egyoldali kétirányú kerékpárút, az 5817. sz.
Tarcsapuszta – Szentlőrinc összekötő úttal párhuzamos 623 méter hosszú egyoldali kétirányú
kerékpárút, a Királyegyháza belterületén létesülő 1905 méter hosszú kétoldali burkolt padka az
5805. sz. Szentlőrinc – Nagycsány összekötő úton, a Szentlőrinc határában létesülő 80 méter
hosszú kétoldali burkolt padka az 5817. sz. Tarcsapuszta – Szentlőrinc összekötő úton, továbbá
2060 méter hosszon nyitott kerékpársáv és 2660 méter hosszon kerékpáros nyom Szentlőrinc
belterületén, hat helyszínen összesen 70 kerékpár tárolására alkalmas kerékpártároló és 10
információs tábla.
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AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA:
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a PraG kézikönyv 5.3.1.2. pontja alapján meghosszabbítja az
alábbiak szerint:
Eredetileg megadott
időpont

Módosított időpont

Értelmező kérdések
beérkezésének határideje

2014. április 15. 24:00

2014. április 23. 24:00

Ajánlatkérő válaszadási
határideje az értelmező
kérdésekre

2014. április 25. 24:00

2014. május 3. 24:00

Ajánlattételi határidő

2014. május 6. 10:00

2014. május 14. 10:00

Bontási eljárás

2014. május 6. 10:00

2014. május 14. 10:00

____
Az ajánlattételi felhívásban szerepelő minden egyéb előírás és feltétel változatlanul
érvényben marad. A fentiek szerinti módosítások az Ajánlattételi felhívás
elválaszthatatlan részét képezik.
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