AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú projekt nyilvánosság
biztosítása tevékenység ellátására
Tisztelt Ajánlattevő!
Oroszlány Város Önkormányzata a saját belső eljárásrendje szerinti közbeszerzési
értékhatár alatti kiválasztási eljárás keretében a TAVAINK ÁLTAL - Oroszlány (Majk) Kecskéd - Környe - Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése
csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz című, TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004
azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódóan ezúton kér ajánlatot a projekt
nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására az alábbiakban részletezettek szerint.
A 2017-ben indult projekt kivitelezési tevékenységére vonatkozó közbeszerzési eljárás
lezárult, a teljes nyomvonal 3 ajánlati részre került felosztásra az egyes települések
közigazgatási területeire eső nyomvonalszakaszok alapján. A közbeszerzési eljárást
mindhárom ajánlati rész tekintetében ugyanazon ajánlattevő konzorcium nyerte el (a teljes
vállalási ár: nettó 854.097.435 Ft). A kivitelezési tevékenység megkezdődött, a kivitelezés
várhatóan 2019. júliusában befejeződik, a projekthez kapcsolódó szemléletformáló
tevékenység és ezzel együtt a projekt véghatárideje 2019. szeptember 30.
Az ajánlattevő alkalmasságával szemben támasztott minimális követelmények:
- Az ajánlatot a mellékelt ajánlati lapon nyújtották be, mely cégszerűen aláírásra került és az
ajánlat határidőben beérkezett
- Az ajánlattevő cég rendelkezik jelen tevékenység ellátásához kapcsolódó releváns
cégtevékenységi körrel, ez a cégkivonatában megtalálható
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Oroszlány Város Önkormányzata
címe: 2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
adószáma: 15729631-2-11
bankszámlaszáma: 12028003-00254374-00100004
Az ajánlatkérés dokumentumai:
- ajánlattételi felhívás
- ajánlati lap
- projekt kommunikációs terv részletező
Ajánlattételi határidő:
2018. október 26. (péntek) 12:00 óra
Bírálati szempont: nyertes az a pályázó, aki a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot teszi.
A nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést köt az ajánlattevő a feladat ellátására.

Ajánlattétel módja:
Elektronikus úton:
A kitöltött „Ajánlat” lap és alátámasztó dokumentumok megküldése elektronikus úton a
imro.janos@oroszlany.hu és molnar.milena@oroszlany.hu e-mail címekre.
Személyesen:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 42. vagy 43. irodában történő személyes leadással, vagy
ezideig történő postai kézbesítéssel.
Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.
A nyertes ajánlat kiválasztásáról, elfogadásáról az Ajánlatkérő e-mail formájában tájékoztatja
az Ajánlattevőket.
Ajánlatkérő kapcsolattartója:
Imrő János (pályázati referens) 06-20/280-5124
Oroszlány, 2018. október 24.

Oroszlány Város Önkormányzata

