Iktatószám (Megrendelő): 14-TG/264-3/2019.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlányi lakossági hulladékudvar vízellátásának kiépítése

Tisztelt Ajánlattevő!
Előzmények
A KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”
elnevezésű projekt keretében Oroszlány városában lakossági hulladékudvar építése tervezett. Az oroszlányi
hulladékudvar tervezett helyszínén (Oroszlány 0293/3 hrsz.) jelenleg közműves ivóvíz ellátás nem áll
rendelkezésre, de a hulladékudvar működéséhez (kommunális vízigények) elengedhetetlen.
Fentiek alapján Oroszlány Város Önkormányzata árajánlatot kér az Oroszlányban tervezett lakossági
hulladékudvar ivóvízellátásának teljeskörű kiépítésére jelen ajánlati felhívás és a mellékkelt tervek alapján.
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve
Oroszlány Város Önkormányzata

címe
2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

adószáma

bankszámlaszáma

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

Az elvégzendő munka részletezése:
A nyertes ajánlatevő feladata lesz a hozzávetőlegesen 260 fm hosszúságú NA100 ivóvíz vezeték és a
tervezett hulladékudvar ivóvíz bekötésének (11 fm D25) teljeskörű kivitelezése az ajánlattételi felhívás
mellékeltében szereplő tervek alapján. A vízjogi létesítési engedélyben, valamint a közműszolgáltatók és az
útkezelők nyilatkozataiban foglaltak minden esetben, teljes körűen be kell tartani. Az ÉDV Zrt.
közműnyilatkozatának frissítése, valamint a korábbi nyilatkozata alapján a tervek kiegészítése folyamatban
van. A tervmódosítás során további 1 db (mindösszesen: 2 db) tűzcsap került betervezésre az ÉDV Zrt.
nyilatkozatának megfelelően.
A nyertes Ajánlattevő az elvégzett munkáról műszaki átadási dokumentációt készít, melynek minimális
tartalma alábbi:
• megvalósulási tervek (3 pld papír, 1 pld elektronikusan (pdf) és szerkeszthető .dwg formátumban is)
• nyílt árkos geodéziai bemérés
• tömörségvizsgálatok jegyzőkönyvei
• nyomáspróba jegyzőkönyv
• vízvizsgálati eredmények jegyzőkönyvei
• tűzcsap minősítése (kapacitás jegyzőkönyv)
• beépített anyagok megfelelőség igazolásai/teljesítmény nyilatkozatai
• keletkező hulladékok szállítási/ártalmatlanítási bizonylatai
• építési napló
• kivitelezői és FMV nyilatkozat
• tételes vagyonleltár ingatlanokra lebontva
Az ajánlatadás során nem kizárólag a mellékelt árazatlan költségvetés beárazását, hanem a megvalósításhoz
szükséges összes költséget kérjük feltüntetni! Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden járulékos költséget
is (forgalomtechnika, minősítő vizsgálatok, szakfelügyelet díja, felhasznált víz díja (vezetéköblítés,
nyomáspróba) stb.).
Az eljárás keretében átalányáras szerződés kerül megkötésre, a nyertes ajánlattevő teljeskörűségi
nyilatkozatot tesz az árajánlatában foglaltakra tekintettel.
Megrendelő adatszolgáltatása:
•
•
•

vízjogi létesítési engedélyes (és kiviteli) tervek árazatlan költségvetéssel (elektronikus
formátumban),
közműszolgáltatók, útkezelők nyilatkozatai,
vízjogi létesítési engedély,
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•

a nyertes ajánlattevő részére kiviteli tervdokumentáció papír alapon.

A kiválasztás szempontja: legkedvezőbb ár-érték arányú árajánlat.
A helyszín felmérésére, megtekintésére, konzultációra lehetőséget biztosítunk, időpont egyeztetés az alábbi
elérhetőségek bármelyikén:
Kapcsolattartó neve: Kovács Gábor Ferenc
e-mail:
kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu
telefonszám:
+36 (20) 316-91-25
A munkák befejezési véghatárideje: 2019. november 29. (péntek)
Ajánlattételi határidő: 2019. szeptember 30., (hétfő) 10:00 óra.
Ajánlattétel módja:
A mellékelt ajánlati lap és árazatlan költségvetés kitöltésével, szükség szerinti kiegészítésével aláírva (pdf)
és szerkeszthető (excel) verzióban is elektronikus úton a kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu és
bartalus.laszlo@oroszlany.hu e-mail címre.
Az ajánlat mellékleteként benyújtandó a bevonni kívánt felelős műszaki vezető jogosultságának igazolása
is. Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.
Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

kiviteli tervek
vízjogi létesítési engedély
közmű nyilatkozatok
vállalkozási szerződés tervezet

Oroszlány, 2019. szeptember 18.

Lazók Zoltán s.k.
polgármester
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