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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt felhívásban eljárást hirdet az
Oroszlány, Csákvári utcai – Városi Temetőhöz vezető – járdaszakasz építésének kivitelezési munkálataira
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve
Oroszlány Város Önkormányzata

székhelye
2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

adószáma

bankszámlaszáma

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

Az ajánlatkérés dokumentumai:
 Ajánlattételi felhívás
 Kivitelezési tervdokumentáció
 Ajánlati lap - Árajánlat
A munka tárgya:
Az Oroszlány, Csákvári utcai – Városi Temetőhöz vezető – járdaszakasz megépítése.
Az ajánlattevő részletes feladatai:
Oroszlány Város Önkormányzata 2016 évben elkészítette a Takács Imre utcai közút korszerűsítésének
és a közút belterületen kívüli stabilizált szakasza szilárd burkolatúvá történő átépítésének kiviteli
tervdokumentációját, melynek része a Majki utca és Városi Temető közötti biztonságos gyalogos
forgalom biztosítását szolgáló járdaszakasz tervezett nyomvonala.
A járdát a Takács Imre – Majki utcák csomópontjában meglévő autóbusz forduló (autóbusz
megállóhely) és a Városi Temető északi főbejárat közötti részen kell megépíteni 145 fm hosszban, a
tervezett közút fejlesztés nyomvonalával párhuzamos ívben (R= 404 m), az UT-2.7 számú kitűzési
helyszínrajz szerint.
Aszfaltozott burkolatú, kétoldali szegéllyel ellátott járdát kell kiépíteni 1,50 m szélességben, amely az
elején csatlakozik a meglévő autóbusz megállóhely, a végén pedig a Városi Temető kapubejárójának
burkolatához.
Tervezett járda pályaszerkezetét az UT-2.4 számú tervlap, 2. mintakeresztszelvény szerint kell
megépíteni.
A kivitelezési munkák végzésének ideje alatt az érintett közút forgalmát folyamatosan biztosítani kell.
Az ajánlattétellel kapcsolatos részletek:
1. A kivitelezés megkezdésének ideje: a vállalkozási szerződés megkötését követően.
2. A kivitelezés befejezésének határideje: 2018. október 26. (péntek).
3. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, tartalommal és időben kerüljön benyújtásra.
Ha az ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik az alább megjelölt címre, úgy az nem
értékelhető.
4. Ajánlattétel módja: Ajánlat tehető a csatolt „Ajánlati lap - ÁRAJÁNLAT” (Ajánlati lap - ÁRAJÁNLAT.xlsx)
kitöltött lap megküldésével elektronikus úton az auer.jozsef@oroszlany.hu email címre.
Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.
5. Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők:
2018. szeptember 3.
Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja, a
dokumentáció rendelkezési állásának kezdő napja.
2018. szeptember 10. (hétfő) 1000 óra:
Az ajánlattételi határidő lejárta, egyben az ajánlatok
felbontásának időpontja
6. Helyszíni szemlére, felmérésre előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk. Kapcsolattartó:
Auer József
e-mail: auer.jozsef@oroszlany.hu
mobil: +36 (20) 361-4112
7. Ajánlatok elbírálásának szempontjai:
 Ajánlati ár (legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatás)
 Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében e célra biztosítandó forrás rendelkezésre állása
a jelen eljárás során benyújtott legalacsonyabb összegű árajánlat függvényében.
Oroszlány, 2018. szeptember 3.
Lazók Zoltán
polgármester

