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MAGYAR ASZFAJ.T Ifi'T.
1Ll5 Budapcet, SzegedÍu. 35.3?'
Fehét Iswán GÁspát tefiiletí m{Íezatci
vezctő
Novák Andrea teriileti gazdasrigi vezető
TÁrgy: A|ónletlretői ál|áepont a Tiszanána clőzetes vitarendezéti
kételemhez
TisztthAjáalaÍtevő!
Tiezanána Község Önlrotmányzata mint Ájánlatker5 (tovtibbiakban ajárr]atkéfi)
áttal ^
.tárgyáb*,,
'j}:]Tá"-,
belrcrtl.Ietivíztend'ezés
e,,
iodít.,tt
köztreszáósi
eliánísbalft5lz
{u":ég'
eredményét
lezátő dőntés ellcn előzctes vitatendezósi kercltnet tcqesztott eía a Magyat
:tl.ffi:
Kft. (1135Budapcst,Szegcdiu. 35-37),mint tjánlatkeÍő.
{szr1}
Az előzetes vitarcndezésilrátelembenan ajáliattcvő [é'i, hogg'aa Áiárrlatkétő
e Kht. 96/C $-l
nlepjÁnaz tsszegzó.st ae alábbiak szctint módosít.":
-

.

.
.
-

1z Usizegezés ó.a) pontjá.ban a HB.DO

Kft., Tiszanáng VizépÍtő Konzorcium

és a

Bau.Vefilkál qft' ajánlattevők,rrrint érvényesajánlatot rcvbk fBltt|ntetésétrek
és
qiful.attrkértékelésétrek
tÖr|óse,
?: tsszcgezés 7. pontjának kiegészltdsea HE.DO Kft., Tiszanána VÍzépÍtő
Konzotrclulhés a Bau.Vertiká| KÍt, ajárrlattevők,rnint ervfuytetenajánlatottevor
feltüntetésévelée ajántatuk érvénytelenségének
nregáfapítására vonatkozó
indokolással,
* tsszegezé*q._u)pontjábana FIE.DO Kfi., mint nygrtesajántattevÖtörlése,ésa
Magyar Ászfalt Kfr', míntnyertesojánlattevöésaJánlalárrnk
utialatiszempontszerinti
tartalmielemeinekfclttlntetése,
a7, Összegozés8.b) ponqiábána Bau"Yertikál Kft.,mint nrásodik legkedvezőbb
ajánlatot tevő törlése, és az clözőekrrg tekintettelaz Ajónlatkérö döntéseeseténa
második lcgke<lvezőbb
njánlatottevl' ésejánlataadataina[felttlntetése,
az tsszegezés9.a)porrtjábrlla HE.DO KÍt.ésa rá vonatkozÓinformácirk törlése,ésa
Magyar Aszfa|tKft. ós a rá vonatkozl információk fcltüntetése,
az tsszegezés9.b) pontjábana Bau-Veltikál KÍL és a r.á vorratkozóinfotmációk
tÜrlése'valarnint az előzőekre tekintettelaz Ajánlatkérűclö,ntése
eseténs második
legkedvezöbbqián|atottevö, ésa rd vonarkozóinformációkfeltüntetése
az tsszegezós l0. pontjánakaz elözöekre tekintetteltöilénő mt1dosítása,
aztsszegez,és11.pontjánakaz el{tzŐekrctekintetteltÜrténti
módosítása.
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Aa eredményhlrdetés
időpon1ia 20]'0,októbef 29,, a3,összegezésmegküldésérrek
ídőpontja
20l0' októher 29. aziratbétekintés
időpontja2010.novemuu'os .
Ál|áspontunk szcrint az Ajánlatkérőjogs#tően nyilvánÍÍotta
érvényesnek
a HE.Do Kfr.,
YÍzépÍt{i
Konzot'oium
és
a
Bau-Vertikál
Kft'
ajárrlettevők
|jryaney
ajánlatait,ésjogsértően
hÍrdette
ki rryertesneka HE.DO Kft..t az alábbi indokoktatekintetteh
Indokolfis
1. Ha-Do Kft. njánlnÍdnnkérvényteleurége
I.t, |z Ajánlatkérö-aHE.DOKft. ajánlattevötz}|0,október 19..énkelt leveltben
. a kldvóan
aránytalankésedelmiktitbérköte|ezetts+"iirurg'vonatkozásában és
. a teljes{tési
határldö vonatkozllsábalrkértefel indokilásra.
Ez utóbbl tcklntctébenaz indokoláskérés
tartalmaztna köv'etkezők etl ,,Kérjtik,indoko{Jdk
a
telJesÍtésÍ
haÍárÍdőre
tetÍ kötaíezett#g vdIlalásuk nei tt1ízot meűi*,
!,,F,..|ory
indowántkban millassdk be a telJesltés|hatirtíőte Íett qjdnlaÍukaí
nlegalapazó
munkaszervezetéslfo|yamatolcat, valailInt a beszeruéstárgúra vanalkoző
rcctioltsíit
vúrukozás I ldő tar tamok betar thatósdgánah telj es,til éséÍ,,,
Az Aján|atkér.öaz Ajánlattevö kötbér'vállasfu.a
és teljesÍtési
határidő vállatására vonstkozó
indokolását elfogadtn, qiánlatát érvónyesnok
d7
ajánlattevűt
''y".t*'
t
Í - qjánlattev6nek
minősÍtette
|
Az iratbetekintéssotán áltatunk rnegismcrt odánlattevtliindokolás mind a kötbér, mind a
teljesítési
határidő tekintctébenazonbanáltáepontunkezerinta gazdaságiésszotfiségiaö*."e
nem egyer.tothetöaz alábbtakmiatt;
A HE.DO Kft indoklása osnk általánosságokattartalmaz,abbansemmilyenkonltrót gazdasági
elom nem található, amely a vállolt késedclmíkőtbór mega|apozottságát
ésteljesÍtletőségöt
tálnasdjna|á,
Az .{jánlattevö ajánlntábanvállalt 25,800'000,-Ft./nap késedelmik$tbéra te{ies ajántati
á$nak q l07o.a'
Az ajánlattétellfelhÍvás III.l.l.) pontjában, illetve az qiánlati dokumentációban csatolt
szetöddstetvezetben, mint szerzödéstbiztosítómellékkttelez.ettség
a rneghíúsulási
kötbér a
nettó qiánlati át ?%.ábanker{lltmeghatározásra,
TEklnteBelarua,lrogy a napi kése<|elml
kutbérrnértéke
magasabb,tnint a meghiúsulásikötbér
rnéttéke,{gy amenrryiben a szerzödés teljesÍtésesot.án akár egy.két napos késedelem
Jelentkezik az AJÉnlattevőáltal vállnlt befejezéelhatárid6hoz kópett, rlgl ae a projekt
nregvatósÍtásÁnak
meghtírsulásávaljárhat, mivel az Ajánlatteviínek nem lcsz érdeke ez
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esetbcna késedclmgsbefejezés,
me$ az anyagivesztesége
a szetzÖdés
nem touesÍtésével'
ésfl
meghiüsul{sikötbér fi zctésselcstJkkorrthetö.
Á to||esítésí
határidőre vonqtkozlan a HF-Do Kft á|tel mcgktltdötÍ
indoklás csak n
rcnclelkezésére
óltó gép erűforrásot<fc|sotu|ásár,a kiviieiezos gu{ikebbvonzáskÜrzetébg
ta|álható szeméIyier(lforrÁsokszárnbavéte|ér
tartálmazzn,továbbá egry.sgymondat erejéÍg
:'T".'TIltl az'időjürás elŐreje|zést,a szabványokq vató hivatkozástJs i-vgtr'it telj''Ítési
határidejértek
helyzetéttnás q1-árrlattevő
vállalú'io" tep"*i, n"onba'nom tartalmazsommilyen
indok|ásta kértmunkaszervozősifolyamatokr'avonatkozlán.
Áltáopontunk *zcrlnt nz dfiulntkérő megsértettoa Kbl,
81. $ (3) bckezrlésééÍ'
ésa Kbt.
E7'$-(3l btltezdósét,vnlnmint n lillt. gg'$irl bckezdéteíipdtjn"rnn
fog|nttnknt,mlvel a
gazrlarági éssuer(ltégge|
sstzcc$leztethetdnek Ítéltenz
késede|miköúbérre
és tcfieuÍtéslhaÍ{r|dűre vonnikozó lndolrolárüt, és{inlntkérö
ríc'm minűgÍtettc az oJ*nroioi
érv6nyÍelcnnek.
|'2. Az ajánlati dokumentáció 4. porrtjaszerilrt,,Áz ajánlattevő kotales
az aJúnlatábankttlön
nyllatkozalban ^fehtlruentlaz tttfuIa dveft kteqé11ttőiayko,nnsok
c,nnil," iz,ÍItii lgazolva,
h-1q 1ldnlata elkészttése
sotúna klegészÍÍő
ÍáJékozfuÍűsokaÍ
figyelembe ,,írc. Á, fuaot,tne,t
alllltlocsatoft ktegészÍlőtáJékoztatiwkazÁjánlatt Doknnőn.fficlő részévéttdlnak,,
A HE-DO Kft. q|áulattcvőetrc vonatkozóann"m csatoltq!ánlatábannyltatkozat.oi
Átláapoutunk gaerlrrt nz AJltnlntkérö megtérteÍÍc
n Kbt. s1.$ (3) bokczr|ését
{c a Kbt.
s8.$ (1} bokozdér Q pontját, nrnlkor nz aJf,nlatot nem ''yirüította érvényteleunok
nm|ntt' hog7 nz AJán|nttevő rrem nyúJtottbe nyilntkozntot fi ldsgészÍtőtájékozintf,sokrn
vortnÍltozónn.
l,3. Az aján|ottételi
fellrly.ás.III.2.3)M2'. pon{ábanelőÍrtalkalnrasságiminimumkövetelmény
szer.lntalkalnailan az qlánlaÍtevő,ha rteti rendelkezlk t Íő MV-WÁ besotalásli,Iegalább 5
évn é|yépltésI sza knrclgretkotl dttal rendelkeú épltésvezetűveI.
$ HP-DO Kft. aJánlattevő az ajánlatában Pál Istvánt jelölte mcg eze.n alkalmosság
lgazoláeútu,eki a csalolt önéletr.njznalapján n HE.Do Kft.nél nrűszakiigazgató,
ésnern az
_
ajánlattételi
felhÍvásbarr
alkalmasságllcÜvetelnrényként
etőífiépÍtésvezstö.
Át|í*pontunk szer|nt nz AJf,n|ntkéró megrÉrtgttoa Kbt. üt.$ (3) bekezdóséÍés a l(bt,
88.$ (1) bskozdós e) pontJf,$ am|kor na nJfinlatot nom nyllvánÍtotta órvénylelennek
am|ntt' lro5y nz Áo|ltnlnttevőncm rendo|kezlk 1 fő Mv-vZ/A lteroro|álü, tegnlább 5 év
mélyépÍt{st
tzakrn a{ gyakor|nttnl renrlelltezű{ptténvezotüvel2. Bau-Vertikltt Kft nJrünlatánakórvényfclenségei
2,|, Az AJÉrrlatkérő
u Bat'Verttkál Kft' qiánlattcvöt2010. október 19..énkelt levglébena
kirlvTnn nffnytalan késedelmiktltbérktltolozcttség-vállalás
vonatkozásÁbanintloklásru kétte
fe|. Az Ajtlnlutkérö lz, AjánlattovŐ indokolását elfogadta, ajánlatát érvényesnek,aa
Aj ánlattcvőttrycrtcsajánlattevönek mlnösítefle.
Az. iratbotokintéssor'án általunk megistnertajánlattevői indokolás azonban állá*pontunk
szerinta gazdaságiésszerÍlséggel
Üsszenem egyeztethetőnz alábblak mlnttl
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Az AjánlattevőajánlatábanváI|altt8.000,000,.Ft késedelmikötbér
- a--te{ies
.-v-- qiánlatiárÁnak
közel 7o/o-á,
Az aJánlattételi
felhÍvásIII'|..1.)pontjában,illetve nz ajánlati dokumcntitcilbancsnto|t
szerzödt1stetvezetben,
mírrÍszerződústbiztosítórnellékkötelczett.egu *.ffi*ulási
---9----'
kotbéra
ncttó njánlatiÍir7%-ábankerltltmeghalározásrn,
Tekintette|atta, hogy a
1api kénedelmikötbér mórtékekÖzetqzonosa meghiúsulásikötbér
p!*e!ev'gl, Így amennyibena szerz{ldéste|jesÍtése
sorárr akár.egy-kétiupo* késedolom
jelentkezik az Ajánlattwó áttal vállnlt befojezésihatárldóhÜz
kípest, t,ei * n projekt
nregvalósítás{nak
meghlrisulásávaljfuhat, mivel az Aján|nttevönekrrcm érdekeez esetbona
késedelmesbefcjozf.s,'pef az anyagi veszteségeá szerzödés nem teljesÍtéséwl
és az
elálláesal,meghiúsulágl
kÜtbérfizetés
sJl csttkkonthitö.
Továbbá indoklásukban szátnításokra,rerrdelkgzésre
álló eröforrásokta és idótnrtalékolqra
hivatkoznak,azonbnnezpketsenrmilyentovábbl adattal,ütetnterwclnemtárnasz$ákalá.
2.2. Ar.ajánlnttételi
felhívásIII.2.3)MlZ. pontjábanelőlrt alkaltnnsságimlnimumkÜvetelmény
gz.orinta|kalnwtlanaz q|án|attevtT,
ha nem rendelkea|k I7a MIr-V?JÁ besorcIástx,Iegalúbb5
évmélyépÍtés
i srakwal gla korlatÍalr endelkezőépítésvezeiőv
eI,
A Bau.Venikál Kft. ajánlaÍtevö az ajánlatában SebestyérrRolandot jelö|te meg ezen
alkalmasságlgazolásám,aki a csatoltönéletrqtzaalapjána $chmidtGépz}azKft (lo% febtti
alvállalkozó) ttgyvez.etője,
ésnom az qián|auételt
felhívásbanalkalmnsstglkovetötményként
meglratár.ozott
épltésvezetl.
Állátpontunk szerint nz AJtlrrlaÍkérő
megsértette
n Kbt. 81.$ (3) bekszdésótésn Kbf.
ts.$ (1) bokezdGse) pontJÁt, nmlkor nz aJr{nlatotngm nyllvfrnftotÍnérw€ n yÜclgrrnek
nm|ntt' lrop az AJánlnttev{lncm rcndelkgzÍkt fő Mv.vzlA berorolású,legn|ább 5 6v
gnnkurnlgynkorlnttal rendo|kezőépÍt6svezotüvel.
mélyépÍtécl
3' T|sznnÉnaVfuépÍtő
Kotrzorcium aj{nlatÁnnkérvérryte|ertoégo
Áz Ajánlatkél.öa TíszanánaVÍzépÍttt
Konzotcium ajánlattevöt 20Í0. októbgr 19..énkett
leve|ében a 12o naptári munkanapos te{iesítéstelkapcsolatos kÜtelczottség.vállalás
vonatkozásábanltrdoklásrakértofel.
Az indokoláskérét
tartalrrrazta
a következőket ís:,,KérJitkindokolJúkmeg,hogl a tslJesltési
határldőre te|t kötalezettségváIlalúsuknen túIzoIIuértékfr,lndoklásukban mutassúkbe a
telJesÍ|ést
határldőre tett a1jdnlan,úat
negalapozó munkaszervezetésl
folyamatokat,valamtnta
tárgtára
vonatlrotó
várakozdsl
beszerzés
ldőtarranok betarthaÍóságának
techrtológlal
teIJeslilését,,,
Ezerr tülmcrröen tisz.tázókér.dést
tett fel az Ajárrlatkérű,kérveaz ellentmondásfeloldását'
qbbó|
amely ellenttnondás
adódott, hogy az ajánlatában csatolt vállalkozási
a c{átrtmszerűen
bofejezésihatáÍidŐnem egyBzik nreg a
szemÖdéstervezctbcn
szerepettetett
fclolvasólaporrfelttlntetettelöteljesÍtési
rraptárirnurrkanapokkal
szánrolhatódáturnmal.
A Tiszanána Vizép|t$Konzotpium ajánlattevö az általa vállalt l20 naptári munkarrapos
te$esÍtést
ncm indokolta nrcg, tovÉbbáindoktásóbannefil adta nreg a munkafolyamatok
bemutatásátésa teclrnolÓgialldök betonásánakteljestllését'
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Indoklásábanaz
9t.l9ntp9nc$stttgy oldotla^fel,hogy a felolvasó lapon szereplő l20 napot a
munka átfutási ítlejének
kéti tekiilteni,Így87 napíár.inapbanhat*rázú*ug u=elöteljesítése

ménékét.

ÁItf,spontunkgzcrlnÍnz AJfinlatkórő megsértetÍe
n Kbt. s1'$ (3) bekezdéuótésa Kbt'
8B'$ (1) bekezt|éeh) pontját, anrllcor' nz njánlatot nom nytlv{nította
érvénytelonnek
amlntt, Ilogy az d|ánlnttevű 120 rrnptíri murrkannpoccl6teiiesÍt6sÍ
hat{rlrlőt írnnlt, e,
nnnak o|lon6re,|rogy v|illnlárft AjinlaÍkérő a Kbi. 8I.
$ rrl n*oaésében togtaítnl{
alnpjf,n lehetot|ennek, veHF túlzottan mflgns mértókűiei<-ny|Ivánítottn, azt nsm
lrrdokolÍnInsE fi gnzt|rrságl tsszerütsggcl Üssze-cgJreztethető
módon.
KérJiiIt n fisztclt
.
{lptntkérőt, hogy a fentl részlctes indokolásban kifoJtcÍtekre
tek|ntettol* n Kbt' 96tc. $ a|npján módosítsna
Jelen o|dzetesv|tarendczéslkérelsrnmgl
megÍ{madottc{iárdgtlezfirő düntósét.
Áz Ajánhtkétő a }cételemmclkapcsolatos álláspontia az a]ábbi:

1. HE-DO l(ft.
1.1

A HE-DO

Kft. 2010. októbet 2o'.án kclt indoklásait az 1. sz' mellóklettarrú\ÍÍazza.

Á BíÍáli} Bizomság az indoklást e|fogadta, úgy íréltc meg, hogy az a gazdasági ésszerrisóggel
ösuzecgyeztethető.
|.?
t.3

Áz cljátásban nem kenilt sot lticgészítőtájékoztatásta,így ezcn rryilat[oznt ireve}áns.
A HEl-Do
Kú.t' ajánltíbarr megielölt Pít Istvátr r'endekcáik ^2 előítt minimrrn
követelrnénnyel. A mfiszakí igazgato rnagasabb beosztás, tnint az épÍtó..rvezető,igy az
alkalmgs flt'n' hogy azokat a frruÍrkilfeladatokat is elvégczhesse'

alapjÁn az aján|atat a Bitáló
\tina-ez1k
alnpján értékeltc.

Bizott*ság érvónyesnek tckintette és a l{bt. 90 $ és 91 $

2. Bau Vcrtikál Kft.
2.1,
A Bau Vertikál Kft' 2010. oktber 21..én lrelt indoklá sait a.2. sz' melléklct tattdnnzza.
A Bfuáló Bizottsí'g az Índoklást elfogadta, úgy ítélte rneg1,hogy az a gazdrságí éssecrríséggel
összeegyeztethető.
2.2
A Bau Vettikál Kft. az aiánlatában megjclölt Sebestyórr Ro]and rcn<lelkezik az clőfut
tniÍIirnum kovetclményekkel. A más útsaságban betöltött
üg;rvezetri iggzgatói bcosztás nem
tisszee5'7eztcthetetle'naz építésvezct.ői
beosztással.
Mindezelr a]apján az ajánlatot a Bítaló Bizottság árvényesnek tekintette és a Kbt. 90 $ és 91
$
alapján éttékeltc.
3. Tiszanána VízépÍtő Konzotcíum
3.1
Indoklásábanelőadta.,
,, Á Tiszanána község belterirlctj ví*rendezésc elnevezésfi közbeszetzési c|jfuőlsba'u az
njánlatok elbÍrálása során ajánlatkérő irrdtlklást kért az njánlttban szcteplő teljesÍtósi határiclő
vonntkozrísáben.
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Ájánlanrnlcflt me8\Iizsgálva tnegrállapítottuk, hclgy a
váJlalt teljesítési
' -'---_- httáridő vonatkozásáLran
va]óbnn cllentrnrrndrísvarr.
Á vállalkozísi s:rctződésberr szetcplő határiLíő
ea71. június 2.), a va.lós óa általunk válalható
befejezésihatáridő.
A fe]olvasó
szetcplő 120 nnp a.mun]ra átfutási idejc napokban.
]apon
Fentiekre tekintettel a végcljesítósi hatrttidőhöz kepest
az előtcliesítéu87 nlPtífi munkanap.,,
e Kbt' 85 $.e a|apiín az acloff vá]aszok nctn etcd.tnényezhetÍk
az t1ánht tnód<rsítását, ezéttaz
ajánlatban megadott napoh száma kedilt éttékelésrc.

ÁIH*pontunk szerint az Aiánlatkétő nern eértettemeg a l(bt. 81s (3)
belrezdését,a
88 s (1) bekezdés h) pontiátr a l(bt' 87 (3) bekezdéJót, a tr(bt'es (D
s
bekezdés e)
$
pontiát.
Az Aiánlatlrerő a 2010. 10. 28..án készített,,t"e"egzéa az ajánlatok elbÍtálásfuóln,
dokumentumot változatlan fotmában fenntattia. .\

Kéflük a T. Aiánlattevőt, hogy az át|áspontot elfogadni szíveskediék.
Felsőzsolca,2010.novembet8.
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Indoklás a kósedelmi kötbér mót:tékc/napbíráIati részszempontra
tett vállalásáról
A Tisz'arrátraKŐzség trrkontányzata által kiírt ,,Tiszanárra község beltertilcti v{zrendezése
vá]lalkozási szerződés.'tárg1ú eljarás sotán a késedelmi kötbér mértékét
kivitciezé.sére
25^s00.000Ft/nap rnértékbenhatál.oztuk meg, melyre több incioktrrrkis volt, melyek a
következŐek:
1' CégttnksajÁt állományú doigozóínak létszámagarantálja,l:ogy a 257.8s9,673 Forint
összegii irrunkát nyertességttnkesetén híánytalanul, az e]őÍrfminőségben, az etőírt
határidöre elvégezzrik
2, Cég1lnk rí.Ilományában]évő mtlszaki szakenrberek száma és képzettségegarantáljahogy a n:urrkát nycrtességiink esetln hirÍrrytalanul' a'z előírt mÍnősógbeu, az előírt
lratáridőre elvégezztlk
3' Cégiink sÍBbil pénzttgyi háttere biáosítja, hogy a munltát nyertességiink e.setérr
híÁnytaIanul,az e1{5írt
rninöségbcn, az e\őífthatrtridőra el'végezn1k
4' Cégttnk anyagboszállÍtóinak száma és minősógc

bizto'sítja, hogy

a rrrurrkát

nycrtességünk esetén hiánytaÍanul' az, elöÍrt minőségben, Bz, előírt határid{Jre
elvégezzük
5. CégÍlnkkivÉló helyisrnerettelrcndellcezik a térsógbcn
6' A közbeszerzósi pályrizathoz csatolt a1áÍrtszctzt5dósnekrneg tudunk fcleini
? ' Az aláí:.tszertődós III'2^ós IX.2. pontjábzurrögzített feltételtelfogadfuk
8, Vállalkozásunk üzletpotitíkájával összeegyeztetl1etetlen,hogy szcrzőcléstszcgjunk
9. Váilalkozástrnk

iiz}etpolítikájával összeegyez.Íethetetlen,hogy bármilyen

amelyért felelösek

okból,

va.gytrnk' késedclmesen, nem vagy nem saere,ődésszer{Ien

tcljesítsÍlnk
eseténa megfelelő létszánrotds gépeket
10. Cégünk felkósz|1lt,hogy rryertessé.girrrk
meg.íelelőteljesítéste
bjztosíl.suka szerződésrrek

Pálo.svörösnrart,
2010. október20'

'r"isti.ll$
',.t
..i :;..:
er',g,1siid,l
Jtri..r!,.t,i
,.,.rt.!u;,.j
KÍl.
1lli:';Ttó,K;Es^cdclnl| óá szt]|flá11g1o
'
HáByokárl.1
32E1FálorvÓ|ógmHil.
lflx: 37/560'091
B7/5Eo.o9T.
Tt|8Íon|
Adó5zám:10s63s33-2.10
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oTPl 11739030-2002ts264
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TETT
INDoIil'Ás a TELJESÍrÉsl IIATÁRIDŐnn

GvÁ.LLÁ.r'Ásunxnór
Kt TELEzErT SÉ

község beiterületi vízrendezóse
l(t\zsóg onkorrrrdin)zataáltal kiírt ,,Tiszzurána
A 1l.iszanárra
napok számát 102
táÍg],ueljárás során az előteljes{tési
kivitelezésorevailaikozási szerzőr1ós,,
amit a
*,"ui-o rrrunka2010. május 10.i befejezésél,
rneg, vá11a1,,o
napbarrhatzu.oztuk
k(ivetkezőkalapján kalkuláltunk;
1 , T i s e telt Kiíriam unk a rnegv aló sítástit4dbár okáslgéplr ez ,1.dbfbldgya l u h oz ,5 d b
10ttrnrrástehcrgépkrrcsiirozés1db10tonnástömörÍt{leszkt}zhözrendelte.Cógirnka
p r o j ek t nagy s á gat Írgy ele r r r bcvéveűgyalakítottoszer
z ó désállomárr yÁq h n g y
más rnrrnkávalszemben.
Jú*'""'barnriiyen
prioritást
kivitelezés
nyertcsségesutóoa
2,Apáiyazatbanmegadoftgépekenfeltrlarencle}kezésürrkreátlósajáttrrlajdonú
ek terén
géppar
kunk fol drnunkagép
forgó kotró.rakodó,
CAT.M322 C rragytetjesítményii
talfrhoz)
kotrógép,(nolréz
o&K RII-8 típrrsrllánotalpas

I

o&KRH.2,4típusúgurnilárrctalpaskotrógép,(nehéztalaihoe)
o&KRH.1,45típrrsLrgrrnrilárrctalpaskotrógép,(nehéztalajhoz)
homlok.rakodó'
O&K L.20 típusú
C aterPillarg 62Hhomlokrakodcr'
Caterpill ar 95OFIhomlokrakodó,
gréder
o&K 106/Atípusú
ésrnégegy JCB3CX _

elöirányzottnáIseélsöséges
lénvegesenmagasalrbkapacitássalb{ra.
koruláenyekkÖzött is.
ál1ó gépeksegítségével
rendelkezésre
3. Az clvírr1törn(irítőeszköziirr felül
BOMAG 164 AD útlrenger'
BOMAG 174AD úthenger'
{rthenger,
T-12típusú
HAMM.HD 13 vibrációs úthenger'
HAMM-DV40 Vv vilrrációs irthetrger'
_
ttAMM i 10 vibrácirSsúthenger
atönrörltésiÍ.oladatokisazclvártnálharnarabbkivitelefietóek.
kccsival, ami az előro
kctto darab,szinténsajót tulajdorrüdanrs
4. Továbbá rerrdelkczi.i'nk
gyáfiottosatonraelerrrekelhelyezésénéJje1entgyorsésprec{zmunkavégzóst'
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a.Kiírá.sielképzeléseket
Szállítticszköz par-ktrnkis jóvnl rrreghaladja
i9dbirjszer{rállapotbarrlévíi-s-aját-10m3s.záliítfrlcairacitásLr.telrergépjárm{ivetr
r.endelkező
Jiilítáii szerzőcl.éssel
rerrc'elkezurrrl!:ü;ffffi''.;nj"rr..,J"i''*eii""ü

partnercinkis.

r;r-;5'urrlr rolrL

u.irrl

?o

f!r{ f-61^í'|.^tl.a*

áp{+Áirreri

r',rrn.lrfisként.

aldkbőI

.háronrfőIegkőnriívesekbőIailor,'ieáa23km.estávolságra'(Pély,Heves)
egypcdigl7knr.estávolságrataláIható.(Tarrraszentmiklós) való munkáját
viszonylagos helyben
Veiiik neln csak a kistérségimunlcaorŐ
tucljukbiztosítani,deilemokozpluszterlretamunkatertiletreva1ó
felvonuItatásuk sem'

alatt a téli
alapján tudhatjuk, hogy a toljes{tés
Tötrb rnetcorollgiai. prognózis bekérése
a
atkglma^smunkanapok á1lnak majcl
munkavégzJste
rószt
is
trllrryomó
időszaklrnn
kivitelező rendelkezésére.
tartva,
az időjárási előrejelzést szem olőtt
erőforrásaintrcat,
gépi
és
hrrmárr
A :felsorolt
lcitéte1eketis
elóír{ fiildmrrnka végzésrcirányrrlÓ
illetve a vonatkozó szabványokban
ís biztorrsággaltar'tható.
figyelenr'bovóve a vállalt lratfu'időtiartalékokkal
IttkíváIrÚukmegjcgyezni,Irogyílzelöteljesítésivállalásokn
á I | - l e g k i s earb b é s
Tár.saságunlc
a ttibbi váilalási órtéket vizsgálva
rrrajrl
f,ineuo,
órtékJt
legnagyobb
átlagotvévoalapul,anrrálközel18%.kaltcljes{thetóbbvállalásttett'

Pfiosvrrosmarl,2010. októbet 20.
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IndokláS a tcclrnológíaivárakozási irtőtartamolt betarthatóságáróI
víe.rendezése
Á Tiszanána Község Önkormányzata átÍal kilrt ,,TÍsz.anánaköz.ség belteriileti
kér
a címben
kivitelezésérevállalkozási szerz{5dés''táIgsll etjárás soráu a Kiíró indoklást
leírtak telj esiilésér.öl l
rósze foldrrrrrnka illctve
A kivítelezési felad.at ismeretébenfudjuk, hogy a munka nagy
mivel nincsenek egymásra épiilö
csőfektetés' ahol fent említett tecbrroltigíai ídö
rrrunkafolyamatok - véleméuyitnkszerirrt nem értetmerhető.
az épülő aknák bctonjának kötésére sattkségeseténhetek áIlhatra]<
A csatorna ópítésekrréi
gsetleges hidegtől. A csatoma müktdése
rendelkezéste, adclig eitakarÁssal védhetőek ae
ill"w" a forgalom fenntartása forgalomtereléssclfenntattható.
era7artbiztosÍttrató,

L

8-10 nap aÍattelkészÍthető,
A néhány száa négyzetméternyiburkolat helyreállítás maximum
esetéu zrlzalékkal heIyre lehct
illetve a kivitelezé-s végénis késztilhet, ad.d.igextrém hideg
a technológiai időt (7 nap) az
áttítÁni a terüieteket- Természetesen az túalapbgtonozása után
asdaltozás etltt böven tartani lehet.

PÁlosvörösmart,2010'ottóber 20.
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Jehsts4gcg
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