DAOP-3.1.1/B-09-2009-0008 azonosító számú
”Város Központ rehabilitációja a Kossuth L. utca felújításával intézmények
jó megközelítése érdekében”
KIVITELEZÉS
A közbeszerzési eljárást megindítása:
Kivitelezés dátuma:
Kivitelezés záró dátuma:
A Kivitelező:

2010. július 19.
2010. október 12.
2010. november 20.
Modus Vivendi Kft.

Az alábbi Műszaki leírás alapján
Az útburkolaton tervezett fenntartási beavatkozás:
A mozgáskorlátozottak közlekedését a tervezés során fokozottan figyelembe
vettük, a homogén, mikro érdes útfelület biztosításával akadálymentes gyalogos
átkelőhely kialakításával mozgáskorlátozott parkoló létrehozásával.
A tárgyi utcában a profiljavítással hossz-szelvény kiegyenlítést nem terveztünk,
kiugró hossz-szelvénytörések nem találhatók, ezért hossz – szelvényt nem
készítettünk.
A tervezett keresztmetszeti kialakításokat a torzított keresztszelvények
tartalmazzák.
Az oldalesés nagyrészt kétoldali 2,0 - 2,5 %-os a meglévő burkolatnak
megfelelően, ill. kisebb részt egyoldali esésű.
A meglévő útcsatlakozáshoz magasságilag és vízszintes értelemben is
csatlakozni kell.
A kiépített kapubejáróknál 50 cm-es aszfalt lefuttatást kell alkalmazni azok
teljes szélességben, illetve a terven feltüntetett módon.
A profiljavítás során marást, csiszolást terveztünk, a profil keresztirányú javítása
aszfalt kiegyenlítő réteggel történik.
A kezdő és végszelvénynél szintben kell csatlakozni a meglévő burkolat
szintjeihez.
A meglévő kiemelt szegély egy részét át kell építeni, valamint az
oldallefolyókat.
A profilozó aszfaltréteg süllyesztett szegéllyel kerül megtámasztásra.
A süllyesztett szegélyt az útcsatlakozásoknál be kell futtatni

A leállósáv összetört aszfaltburkolata elbontásra kerül, helyette díszkő burkolat
épül kiemelt szegéllyel 164 m hosszban 3,0 m szélességgel.
A templom előtt a leállósáv mellett járda épül 62 m hosszban 1,5-2,0 m
szélességgel..
Építendő pályaszerkezeti rétegek:
4,0 cm AC-11j. kopóréteg
5,0 cm átlagos vastagságú AC-11 j. kiegyenlítő réteg
Leállósáv díszkő burkolat pályaszerkezeti rétegek:
8,0 cm VIACOLOR
2,0 cm Homokágyazat
20,0 cm Ckt beton
15,0 cm Homokos kavics
Járda díszkő burkolat pályaszerkezeti rétegek:
6,0 cm VIACOLOR
2,0 cm Homokágyazat
15,0 cm Ckt beton
15,0 cm Homokos kavics
Pályaszerkezet csere, útátvágások helyreállítási rétegei, parkoló:
6,0 cm AC-16. j. alap
20,0 cm Ckt beton
15,0 cm Homokos kavics
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