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III. Szerződéstervezet 

IV. Műszaki tervek és beárazandó költségvetések 
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Ajánlatkérési dokumentáció megkérése a knausz.peter@zalaerdo.hu e-mailra küldött 

igénylő e-mail útján lehetséges. 

 

  

I. Részletes pályázati felhívás útépítési munkák elvégzésére  

  

A ZALAERDŐ Zrt. nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet, a „Padári erdészeti feltáróút 1,5 km-

es szakaszának felújítására helyszíni hideg remix technológiával”.  

Pályázati dokumentáció felvétele: 2019. szeptember 30-tól 2019. október 14-ig digitális 

formában igényelhető a kapcsolattartó elérhetőségein 

Pályázat tervezett leadási határideje: 2019. október 14. 10 óra 

Befejezési határidő: 2019. november 10. (szakaszos munkaterület átadás-átvétel esetén 2019. 

december 31.) 

Pályázat leadásának módja: elektronikus levél (e-mail) formájában a 

vagyongazdalkodas@zalaerdo.hu és zalaerdo@zalaerdo.hu e-mail címre történő együttes 

megküldéssel 

 

Részletes pályázati felhívás  

Pályázaton való részvétel (Ajánlatkérési dokumentáció szerint) feltételeinek kivonata: 

Személyi feltétel a teljesítésbe bevont szakembereket illetően:  

1 fő MV-KÉ vagy MV-KÉ-R Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak felelős 

műszaki vezetése 

Referencia igazolása:  

„Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása” melléklet kitöltésével aláírtan 

megküldve 

mailto:knausz.peter@zalaerdo.hu
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Géppark tekintetében – pályázathoz NEM csatolandó, nyertes vállalkozótól pályázatértékelés 

során külön megkérésre kerül: 

1db homlokrakodó, 1 teherautó, 1 gréder, 1 db min 2,5t henger, 1 db burkolatmaró min. 1 m 

szélességű marófejjel. Referencia igazolása gépmegnevezéssel, tulajdonjog megnevezéssel 

vagy bevont cég/személy megnevezésével történik.  

Referencia munka – pályázathoz NEM csatolandó, nyertes vállalkozótól pályázatértékelés 

során külön megkérésre kerül: 

40M nettó Ft összértékben, elmúlt 5 évben befejezett, saját teljesítésű közlekedésépítési munka 

Referencia igazolása: dátum, megnevezés, összeg, beruházó és kontakt személy 

megnevezésével. 

  

Helyszín: 

76. számú II. rendű főút ~36+500 kmsz. jobb oldali aszfaltos útcsatlakozó = tervezési szakasz 

0+000kmsz. 

A szakasz közforgalom elől elzárt magánút. 

 

Tervezett útépítési munka bemutatása: 

Meglévő itatott makadám pályaszerkezet felső rész felmarásával, kővázpótlással cementes 

helyszíni hideg remix alapréteg építése, aszfalt burkolattal. 

A feltöredezett burkolatszélben egyoldali 0,6 m szélességben teljes pályaszerkezet 

helyreállítása (3,5 m szélességben), kiegészítő munkákkal együtt (padkanyesés, árkolás, 

nemesített megtámasztó padka építése, átereszek cseréje stb.). 

  

Meglévő 0+000-1+500 km szakasz jellemzői: 

burkolatszélesség: mindkét oldalon töredezett, bomlott burkolatszél, átl. 2,8 m (2,6-3,2 m) 

meglévő aszfaltburkolat, padkaszélesség: átl. 1,0 m (0,75-2,0 m),  

jellemzően kétoldali föld talpárok 

meglévő pályaszerkezet 

4 cm itatott makadám 

12 cm rakott bazalt zúzottkő alap (0/200) 

  

Tervezett felújítással érintett szakasz jellemzői: 

B= 3,5 m, egy forgalmi sávval, ~500 m-enként M56 burkolatú kitérő építéssel (e-ÚT 03.01.13 

figyelembe vételével), P=0,75m nemesített padka 
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tervezett pályaszerkezet 

4+6 cm aszfalt pályaszerkezet 

helyszíni cementes remix, kővázpótlással 

maradó burkolati alapréteg (rakott alapréteg 0/200) 

  

Munka ütemezése: 

Tervezett határidő: 2019.11.10. 

Társaságunk novemberi-decemberi szállítási igényeinek (76.sz. főút elérése nyerges 

szerelvényekkel) ütemezett teljesítése mellett 2019.12.20. 

  

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Knausz Péter építési előadótól (+36-

30/643-5671, knausz.peter@zalaerdo.hu) 
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