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A „DAOP-3.1.2/A-11-2011-0013 azonosító számú, a „Mórahalom és
Zákányszék között összefüggő kerékpáros barát térség kialakítása”
megnevezésű projekt keretében a kerékpárút kivitelezési
munkáinak megvalósítása.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/114
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató a szerződés
módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.09.29.
Iktatószám: 20248/2014
CPV Kód: 45233162-2;45111000-8;45232000-2;77310000-6;45233293-9;34992200-9;45233221-4;45233280-5;45233291-5;45221230-3;71322000-1

Ajánlatkérő: Mórahalom Városi Önkormányzat
Teljesítés helye: Mórahalom, Zákányszék Csongrád megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: RMB-TRANSZ Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Mórahalom Városi Önkormányzat

Postai cím: Szentháromság tér 1.

Város/Község: Mórahalom

Postai irányítószám: 6782

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Nógrádi Zoltán polgármester

Telefon: +36 62281022

E-mail: info@morahalom.hu

Fax: +36 62281244

Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.morahalom.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
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Hivatalos név: RMB-TRANSZ Kft.

Postai cím: Röszkei út 44.

Város/Község: Mórahalom

Postai irányítószám: 6782

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Bali Máté

Telefon: +36 302990708

E-mail: rmb.transz@gmail.com

Fax: +36 62288440

Az ajánlattevő általános címe (URL): http://www.rmbtransz.hu

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű x

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.4.) Fő tevékenység

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
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 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Vállalkozási szerződés a „DAOP-3.1.2/A-11-2011-0013 azonosító számú, a „Mórahalom és
Zákányszék között összefüggő kerékpáros barát térség kialakítása” megnevezésű projekt
keretében a kerékpárút kivitelezési munkáinak megvalósítása vonatkozásában

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy
a közbeszerzés(ek) tárgyának)

x Építési beruházás

 Kivitelezés

x Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Mórahalom, Zákányszék Csongrád megye

NUTS-kód HU333

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2014/08/08 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

A szerződés tárgya: 
Vállalkozási szerződés a „DAOP-3.1.2/A-11-2011-0013 azonosító számú, a „Mórahalom és
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Zákányszék között összefüggő kerékpáros barát térség kialakítása” megnevezésű projekt 
keretében a kerékpárút kivitelezési munkáinak megvalósítása vonatkozásában. 
A szerződés mennyisége: 
A projekt keretében Mórahalom-Zákányszék települések között külterületi kerékpárút létesül az 
5432. sz. közút mentén Mórahalomtól kiindulva a menetirány szerinti jobb oldalon. 
A kerékpárút építés műszaki paraméterei az alábbiak: 
Az út osztályba sorolása: külterületi és belterületi, mellékút, kerékpárút 
Tervezési osztály: Külterületen K.V.A., Belterületen B.V.c.B. 
A tervezett kerékpárút hossza: 6.169 fm 
Helyazonosítás: 5432. sz. közút mellett, 6+275-12+634 km. sz. (külterület), szakaszolva: 
- I. szakasz Mórahalom: 11+570-12+634 km sz. (1.064 fm) 
- 11+570-11+380 km sz. (190 fm) között: 55. számú főút Mórahalom elkerülő szakasz körforgalmi 
kerékpáros átvezetése a NIF Zrt. beruházásában, másik projektben és pályázati forrásból épül meg, 
ezen szakasz nem képezi a jelen közbeszerzés tárgyát! 
- II. szakasz Mórahalom: 10+688,62-11+380 km sz. (691,38 fm) 
- III. szakasz, Zákányszék: 6+275-10+688,62 km sz. (4.414,62 fm) 
Kerékpárút szélessége: Felső réteg: 2,25 m 
Alsó réteg: 2,45 m 
Forgalom: a tervezett kerékpárút kétirányú forgalmú 
Rétegrend: Felső réteg: 2,25 m széles és 3,5 cm vastagságú AC 11 kötő kopó réteg és 2,25 m széles 
és 3 cm vastagságú AC 11 kötő réteg aszfaltbeton burkolat 
Alsó réteg: 2,65 m széles, 15 cm vastagságú FZKA folyamatos szemszerkezetű zúzottkő útalap, 20 
cm homokos kavics védőréteg, Geotextília (33/33 kN/m szakítószilárdságú), a zákányszéki 
belterületi szakaszon kiemelt szegéllyel elválasztva a közúttól 
Sávok száma: 2 db, Sávok szélessége: 1,0 m 
A padkaszélesség: 0.50 - 0.50 m, Oldalesésük: 5 %. 
Kerékpáros híd: 1 db 14.50 m hosszú, 12.00 m szabad átfeszítésű, két nyomsávos vb. nyompálya 
elemen (hídszerkezeten korláttal ellátva) és 1db 10.50 m hosszú, 8.00 m szabad átfeszítésű, két 
nyomsávos vb. nyompálya elemen (hídszerkezeten korláttal ellátva) 
Szalagkorlát: 210 fm Kétsoros magasított vezetőkorlát 2 m-es oszlopközzel 
Kerékpáros pihenőhely építése: 4 férőhelyes, padokkal, asztalokkal és 4 db kerékpártámasszal 
Közvetlenül a kerékpárút mellett, a csomópontoknál, meglévő buszmegálló pavilonoknál Velence 
típusú B+R Kerékpártárolók (5 db U-2 típ. Kerékpártámasszal, azaz 10 db férőhelyes) (2 db, azaz 
településenként 1-1 db) és 16 db B+R Kerékpártámasz kerül telepítésre. 
Közvetlenül a kerékpárút mellett, az utak, földutak csatlakozásánál és a csomópontoknál összesen 
78 db poller (gépjármű ráhajtást és parkolást akadályozó oszloppár) kerül telepítésre 
Közvetlenül a kerékpárút mellett, a csomópontoknál, meglévő pihenőknél Információs-Tájékoztató 
táblák kerülnek kihelyezésre (2 db, azaz településenként 1-1 db.) 
Elvégzendő egyéb feladatok: 
Tervezés, fedvényterv készítés: 
A rendelkezésre bocsátott Építési engedélyes tervdokumentáció esetleges módosítása és 
fedvénytervek készítése szükség szerint, valamint átdolgozásuk Kiviteli tervdokumentációvá, 
továbbá Megvalósulási tervdokumentáció készítése. 
Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) adatszolgáltatás: 
A megvalósulási tervdokumentáció és a geodéziai bemérési dokumentáció egyaránt alkalmasnak 
kell lennie a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerhez (KeNyi) szükséges adatszolgáltatásra. Az
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adatszolgáltatás összeállításához, és benyújtásához szükséges formanyomtatványok a
www.kenyi.hu valamint a www.kertam.hu Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által
üzemeltetett honlapokról tölthetőek le. 
Az adatszolgáltatás elvégzésére a Vállalkozó teljesítési segédet is bevonhat vagy minősíttetheti
magát a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál (KKK), melyhez az adatlapot szintén a
www.kenyi.hu valamint a www.kertam.hu Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által
üzemeltetett honlapokról tölthetőek le. 
Az adatszolgáltatást a Műszaki Átadás-Átvételi eljárás megkezdéséig el kell végezni és az ezzel
kapcsolatos dokumentumok a Műszaki Átadás-Átvételi eljárás mellékletét képezik. Az
adatszolgáltatási kötelezettséget díját, költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell. 
Keletkezett hulladékok elhelyezési nyilvántartás és adatszolgáltatás: 
A Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkezett hulladékok elhelyezésével kapcsolatban az
Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az építéshez kiadott
szakhatósági állásfoglalásában előírtak szerint eljárni, hulladék nyilvántartást kell vezetni és
adatszolgáltatást kell teljesíteni a felügyelőség felé, hogy a létesítmény megvalósítása során
keletkező hulladékok kezelésére a jogszabályi előírásoknak megfelelő, engedélyezett módon
történik. 
A hulladék kezelésével kapcsolatos dokumentumok a Műszaki Átadás-Átvételi eljárás mellékletét
képezik. 
A munka elvégzéséhez a kivitelezési dokumentációt az Ajánlatkérő szolgáltatja. 
A kivitelezés becsült értéke: nettó 221.212.898,- Ft 
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. 
Az eljárást megindító ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési műszaki leírásban
meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak
jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek
megfelelő terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni. Az
egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag
elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. 
A részletes feladatleírást a dokumentáció és a mellékletek tartalmazzák.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak: 45111000-8

45232000-2
77310000-6
45233293-9
34992200-9
45233221-4
45233280-5
45233291-5
45221230-3
71322000-1

II.2) A szerződés végleges összértéke

A szerződés végleges összértéke
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(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt,
meghosszabbítást és opciót beleértve)

Érték: 221000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül

x

Áfával

 

Áfa (%)

,

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés 2014/08/08 (év/hó/nap)

Befejezés 2015/05/31 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos   Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 Nyílt

 Meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
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 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
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VAGY

x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 100
Jótállás időtartama hónapokban kifejezve
(legalább 36 hónap, legfeljebb 60 hónap)

10

VAGY

 Egyéb:

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9824 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/05/28 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 15175 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/07/30 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

9. számú melléklet - Pénzügyi ütemterv - Eredeti 
előleg-számla benyújtás dátuma: 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12§ 
(2) bekezdés szerint 
számla összege: 32 100 000,- Ft/nettó 
műszaki tartalom: 
 
1.sz. rész-számla benyújtás dátuma: 2014. szeptember 30. 
számla teljes összege: 55.407.400,- Ft/nettó 
számlában elszámolt előleg: 10.700.000,- Ft 
Számla összege: 44.707.400,- Ft 
műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK) 
- területelőkészítés és bontás 85% 80%
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- földmunka 85% 80% 
- útépítés 0% 0% 
- általános tételek 80% 75% 
- közművezetékek 70% 65% 
- zöldterület építés-fejlesztés 0% 0% 
- kerékpártámaszok és tárolók 0% 0% 
- forgalomtechnika és biztonság 0% 0% 
- vízépítés 35% 35% 
ÖSSZ KÉSZÜLTSÉGI FOK: 25,07% 
 
2.sz. rész-számla benyújtás dátuma: 2014. október 30. 
számla teljes összege: 55.287.700,- Ft/nettó 
számlában elszámolt előleg: 10.700.000,- Ft 
Számla összege: 44.587.700,- Ft 
 
műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK) 
- területelőkészítés és bontás 15% 10% 
- földmunka 15% 10% 
- útépítés 45% 30% 
- általános tételek 20% 25% 
- közművezetékek 20% 10% 
- zöldterület építés-fejlesztés 0% 0% 
- kerékpártámaszok és tárolók 0% 0% 
- forgalomtechnika és biztonság 0% 0% 
- vízépítés 35% 30% 
ÖSSZ KÉSZÜLTSÉGI FOK: 50,09% 
 
 
3.sz. rész-számla benyújtás dátuma: 2014. november 20. 
számla teljes összege: 70.035.600,- Ft/nettó 
számlában elszámolt előleg: 10.700.000,- Ft 
Számla összege: 59.335.600,- Ft 
műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK) 
- területelőkészítés és bontás 0% 0% 
- földmunka 0% 0% 
- útépítés ...% ...% 
- általános tételek ...% ...% 
- közművezetékek ...% ...% 
- zöldterület építés-fejlesztés ...% ...% 
- kerékpártámaszok és tárolók 70% 30% 
- forgalomtechnika és biztonság 0% 0% 
- vízépítés 30% 20% 
ÖSSZ KÉSZÜLTSÉGI FOK: 81,78% 
 
Végszámla benyújtás dátuma: 2015. május 25. 
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számla teljes összege: 40 269 300,- Ft/nettó 
számlában elszámolt előleg: 0, - Ft 
Számla összege: 40 269 300,- Ft 
műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK) 
- területelőkészítés és bontás 0% 10% 
- földmunka 0% 10% 
- útépítés 5% 10% 
- általános tételek 0% 10% 
- közművezetékek 0% 10% 
- zöldterület építés-fejlesztés 40% 50% 
- kerékpártámaszok és tárolók 30% 70% 
- forgalomtechnika és biztonság 100% 100% 
- vízépítés 0% 15% 
ÖSSZ KÉSZÜLTSÉGI FOK: 100,00% 
9. számú melléklet - Pénzügyi ütemterv - Módosított 
előleg-számla benyújtás dátuma: 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12§ 
(2) bekezdés szerint 
számla összege: 66 300 000,- Ft/nettó 
műszaki tartalom: 
1.sz. rész-számla benyújtás dátuma: 2014. szeptember 30. 
számla teljes összege: 55.407.400,- Ft/nettó 
számlában elszámolt előleg: 22.100.000,- Ft 
Számla összege: 33.307.400,- Ft 
műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK) 
- területelőkészítés és bontás 85% 80% 
- földmunka 85% 80% 
- útépítés 0% 0% 
- általános tételek 80% 75% 
- közművezetékek 70% 65% 
- zöldterület építés-fejlesztés 0% 0% 
- kerékpártámaszok és tárolók 0% 0% 
- forgalomtechnika és biztonság 0% 0% 
- vízépítés 35% 35% 
ÖSSZ KÉSZÜLTSÉGI FOK: 25,07% 
 
2.sz. rész-számla benyújtás dátuma: 2014. október 30. 
számla teljes összege: 55.287.700,- Ft/nettó 
számlában elszámolt előleg: 22.100.000,- Ft 
Számla összege: 33.187.700,- Ft 
 
műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK) 
- területelőkészítés és bontás 15% 10% 
- földmunka 15% 10% 
- útépítés 45% 30% 
- általános tételek 20% 25% 
- közművezetékek 20% 10% 
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- zöldterület építés-fejlesztés 0% 0% 
- kerékpártámaszok és tárolók 0% 0% 
- forgalomtechnika és biztonság 0% 0% 
- vízépítés 35% 30% 
ÖSSZ KÉSZÜLTSÉGI FOK: 50,09% 
3.sz. rész-számla benyújtás dátuma: 2014. november 20. 
számla teljes összege: 70.035.600,- Ft/nettó 
számlában elszámolt előleg: 22.100.000,- Ft 
Számla összege: 47.935.600,- Ft 
műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK) 
- területelőkészítés és bontás 0% 0% 
- földmunka 0% 0% 
- útépítés 50% 50% 
- általános tételek 0% 0% 
- közművezetékek 10% 5% 
- zöldterület építés-fejlesztés 30% 30% 
- kerékpártámaszok és tárolók 70% 30% 
- forgalomtechnika és biztonság 0% 0% 
- vízépítés 30% 20% 
ÖSSZ KÉSZÜLTSÉGI FOK: 81,78% 
 
Végszámla benyújtás dátuma: 2015. május 25. 
 
számla teljes összege: 40 269 300,- Ft/nettó 
számlában elszámolt előleg: 0, - Ft 
Számla összege: 40 269 300,- Ft 
műszaki tartalom: (MÓRAHALOM) (ZÁKÁNYSZÉK) 
- területelőkészítés és bontás 0% 10% 
- földmunka 0% 10% 
- útépítés 5% 20% 
- általános tételek 0% 10% 
- közművezetékek 0% 10% 
- zöldterület építés-fejlesztés 40% 50% 
- kerékpártámaszok és tárolók 30% 70% 
- forgalomtechnika és biztonság 100% 100% 
- vízépítés 0% 15% 
ÖSSZ KÉSZÜLTSÉGI FOK: 100,00%

IV.1.3) A módosítás indoka:

A projektre vonatkozó Támogatási Szerződés 2. sz. módosítására való tekintettel (amely egyebek
mellett a projekt tényleges kezdési időpontját és az ehhez illeszkedő kifizetési ütemtervet, valamint
a nyertes ajánlattevő által igényelhető és igényelni kívánt szállítói előleg mértékét tartalmazza,
szükségessé vált a közbeszerzési szerződés 9. sz. mellékletének (Pénzügyi ütemterv) módosítása.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2014/09/03 (év/hó/nap)
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V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetmény tartalmával egyetért.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/09/24 (év/hó/nap)


	A „DAOP-3.1.2/A-11-2011-0013 azonosító számú, a „Mórahalom és Zákányszék között összefüggő kerékpáros barát térség kialakítása” megnevezésű projekt keretében a kerékpárút kivitelezési munkáinak megvalósítása.

