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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
áramvételi helyek kialakítására Oroszlányban
Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér áramvételi helyek létesítésére a Szent Borbála téren
(hrsz.: 878/2), melyek rendezvények áramellátását biztosítják.
Ajánlatkérő /
Megrendelő neve
Oroszlány Város
Önkormányzata
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Helyzetleírás: A Szent Borbála tér rendezvényeinek áramellátását a polgármesteri hivatal mögötti
parkoló sportcsarnok felőli sarkában, a támfalra szerelt áramvételi szekrény biztosítja, amelyben nem
áll rendelkezésre a megnövekedett igényeknek megfelelő teljesítmény. Kiegészítésként a környező
intézmények biztosítanak további áramvételi helyeket ideiglenes szekrényeken keresztül. Ezek
használata sem vagyonvédelmi, sem biztonsági szempontból nem kielégítő. Felmerült az igény
további fix áramvételi helyek kialakítására, melyek áramellátása a művelődési ház színpada és/vagy a
polgármesteri hivatal felől történhetne.
A munka lényeges tartalma: 3 db áramvételi lehetőség kialakítása a mellékelt térképrészlet és légi
felvétel szerinti helyeken: egyet-egyet a polgármesteri hivatal mögötti parkoló zöldterületére a
spotcsarnok felőli és a Mészáros Lajos utca felőli szakaszon a rézsű lábánál, egyet a művelődési ház
előtti zöldterületre a polgármesteri hivatalfelőli oldalon, ezek betáplálásának biztosítása földkábel
kiépítésével a művelődési ház és a polgármesteri hivatal felől. Ajánlattevő feladata a tervezés (a
betáplálás alkalmas vételi helyeinek megállapítása, a földkábel keresztmetszetének, nyomvonalának
kiválasztása, az áramvételi szekrény telepítésének, típusának és szerelvényeinek tervezése,
biztonságos lezárhatóság rongálás, vagy illetéktelen használat megakadályozására), a szükséges
egyeztetések, engedélyezés lebonyolítása, kiépítés, a munkaterület eredeti állapotnak megfelelő
helyreállítása, üzembe helyezés, a kiépítés dokumentálása. Az egyes áramvételi helyek elvárt
tartalma: 2 db 3 fázisú, 16 A-es és 4 db 220 V-os csatlakozó.
Kapcsolattartó az ajánlatkérő részéről: Varga Szilárdné (varga.szilardne@oroszlany.hu; 20/535 5300)
A felszerelés és üzembe helyezés elvárt határideje 2018. november 30. (az ádventi rendezvényekre),
szükség esetén – a végleges áramvételi helyek üzembe helyezéséig – ideiglenes ellátás biztosítása a
rendezvények teljesítményigényének megfelelően.
Fizetési feltételek: 1 db számla nyújtható be az igazolt teljesítés alapján, melynek ellenértékét a
megrendelő 30 napon belül átutalja.
Ajánlatot a csatolt „Ajánlat” dokumentum kitöltésével, valamint a varga.szilardne@oroszlany.hu és a
bartalus.laszlo@oroszlany.hu címre való megküldésével lehet tenni, melynek határideje: 2018.
november 16., péntek 9:00 óra.
Az önkormányzat eljárásrendje szerint, a beérkezett ajánlatok vizsgálatát, és az ajánlattevőkkel való
közlését követően az ajánlatkérő újabb (az ajánlatkérő számára kedvezőbb) ajánlattételre hívja fel a
résztvevőket. Az ajánlat elfogadásáról a polgármester dönt.
Oroszlány, 2018. november 12.
Lazók Zoltán

