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ÖSSZEFOGLALÓ

A tavasz közeledtével beigazolódott, hogy a balatonbogláriak szívesen veszik igénybe a Gyep -, és a Klapka
utcákban megépült kerékpárutakat. A forgalom biztonságosabb lett.
A „Kerékpárút építése a balatonboglári Klapka és Gyep utcákban” program építési munkáinak kivitelezése a Kbt. hatálya
alá tartozott, ezért a kivitelező kiválasztására Balatonboglár Város Önkormányzatának közbeszerzési eljárást kellett
lefolytatnia, a közbeszerzési eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadót kellett bevonnia. A kiválasztásra került
hivatalos közbeszerzési tanácsadó a Kapos Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett.

A közbeszerzési tender dokumentációjának készítésének időszakában, 2010. április 1-én, a közbeszerzésekről szóló
megváltozott. A felhívás és a dokumentáció elkészítését már az április 1-e után hatályos törvény figyelembe vételével
készítették el. Ezért a közbeszerzési eljárás megindítása a pályázat beadásakor tervezett időpontnál később kezdődött
meg. A közbeszerzés – egyben a projekt előkészítése -, a 2010. 08.23-i szerződéskötéssel fejeződött be. A közbeszerzés
tervezettnél későbbi megkezdése nem befolyásolta a létesítmény megvalósítására a pályázatban, illetve a megkötött
támogatási szerződésben rögzített 2010. 11.15-i befejezési határidőt.

A kerékpárút megépítésére lefolytatott közbeszerzés nyertes ajánlattevőjével, a MECSEK-ÉPÍTŐ Kft-vel 2010.08. 23-án
kötötték meg a vállalkozási szerződést. A munkaterület átadására 2010. szeptember 1-én került sor. A kivitelezés
időtartama alatt a pályázatunkban vállalt műszaki tartalom maradéktalanul megvalósult. Megépült: 1.121 fm kerékpárút.
Ezen belül: Elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút 2,75m szélességben 801,58 m, kétirányú kerékpárút 2x1
haladó sávval 2,0 m szélességben 319,42 m. Elhelyezésre került kerékpártároló 50 férőhellyel.

A kerékpárút műszaki átadása 2010.11.05-én megkezdődött és 2010.11.11-én lezárult.

A kivitelezés során – a pályázat beadásakor tervezettnél későbbi munkakezdés ellenére - a vállalkozó jó
munkaszervezéssel behozta a közbeszerzés miatti elmaradást. A kerékpárúthoz kapcsolódó létesítmények szerelési
munkákra már a tervezett időben került sor. A műszaki átadás-átvétel pedig a tervezettnél 10 nappal korábbi időpontban.
2010.11.05-én kezdődhetett meg. (A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja. 2010.11.11.)
A „nyilvánosság biztosítása” a projekt teljes időtartama alatt megvalósult. Az ezzel összefüggésben vállalt
kötelezettségeinket teljesítették. A projekt záró rendezvényére a meghívottaknak is megfelelő időpontban, 2010.12.07én került sor.

A vállalt 1000 m2 zöldfelület kialakítása megtörtént időben megtörtént az alábbiak szerint.
- A kerékpárút mentén 100 m2 nagyságú felületen 2010. novemberében a fűmagot elvetették. Mivel erre az építési
munkák befejezését követően került sor, ezért várhatóan az idén tavaszon - ha a hőmérséklet tartósan 12 °C fölé
emelkedik – kikel a fűmag is.
- A kerékpárút mentén az önkormányzat Közterület-fenntartó Szervezete 100 db fát ültetett el.

