Iktatószám: 14-TG/306-10/2018.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány, Svandabereg-patak mederburkolat helyreállítása
Tisztelt Ajánlattevő!
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlatot kér Svandabereg-patak
mederburkolat helyreállítására.
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve

székhelye

adószáma

bankszámlaszáma

Oroszlány Város Önkormányzata

2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

A munkával érintett terület: Oroszlány, 1633 helyrajzi szám alatti ingatlan (Svandabereg-patak) Malom-tó
felőli része.
Előzmények:
A 2018 szeptember 2-án délután/kora este lehullott özönvízszerű esőzés következtében a Svandaberegpatak torkolata előtt található hordalékfogó rács környezetében a lezúduló víz a bal parti mederlapozást
alámosta. Ennek következtében a rács és a közeli gyalogos híd között nagy mennyiségű földet is elhordott a
megáradt patak, a rézsű részben leomlott.
Oroszlány Város Önkormányzata a Svandabereg-patak mederburkolat helyreállítására szakvéleményt
készíttetett, mely eredményeként a szakértő az erodált mederszakaszon a meder teljeskörű helyreállítását
javasolta TB 200/286/150 normál mederburkoló elemekkel (Csomiép – 7 db) és az új hordalékfogó rács
áthelyezését.
Elvégzendő feladat:
Vállalkozó feladata az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szakvéleményben foglalt műszaki tartalom
szerint a Svandabereg-patak mederburkolatának helyreállítása. A munkákhoz szükséges 7 db TB
200/286/150 normál mederburkoló elemet Ajánlatkérő biztosítja. Minden egyéb építőanyag beszerzése
Ajánlattevő feladatát képezi.
A károsodott mederszakaszon a megrongálódott burkolatot el kell bontani. A régi és megmaradó burkolat
és a beépítésre kerülő TB elemek egymáshoz való csatlakoázását 50 cm vastagságú zárófog biztosítja. A
zárófogaknak a meder mindkét oldalán 2 méter hosszban be kell nyúlnia a partoldalba. A TB elemek tóba
történő csatlakozásánál ismételten zárófok kiépítés szükséges, melybe be kell építeni az uszadékfogó
rácsot. A rács fölé – a tó felöli oldalon – a jelenlegihez hasonlóan 80 cm széles kezelőjárdát kell építeni,
ahonnan a rács biztonságosan tisztítható.
Az alsó zárófog alatti mederszakasz már a Malom-tó medre, ahol 2-2 méter széleségben és a 3 méter
hosszban TA 25/50 fagyálló vízépítési kőből kőszórásos fenék és rézsűvédelmet kell kiépíteni. Az
elhabolódott meder közötti részt zúzott kővel kell feltölteni és tömöríteni kell. A TB elemek felső szélére
50x50 cm-es szegélygerendát kell építeni és bekötni a zárófogakba.
A helyreállítási munkákhoz Ajánlatkérő engedélyes és kiviteli tervekkel, illetve tételes költségvetés kiírással
nem rendelkezik. A pontos beépítendő anyagmennyiség meghatározása az ajánlattevő feladata, árajánlatát
a helyszíni bejáráson tapasztaltak ill. a saját számításaira figyelemmel határozza meg. Az eljárás keretében
átalányáras szerződés kerül megkötésre, a nyertes ajánlattevő teljeskörűségi nyilatkozatot tesz az
árajánlatában foglaltakra tekintettel.
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) 316-9125

A munkák befejezési határideje: 2019. február 28.
Ajánlattételi határidő: 2018. december 7. (péntek) 10:00 óra.
Ajánlattétel módja: Ajánlat tehető a csatolt „Árajánlat Svandabereg-patak mederburkolat helyreállítása”
kitöltött lap valamint annak mellékleteként tételes ajánlati költségvetés megküldésével elektronikus úton
az kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu e-mail címre. Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az
ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlatok elbírálásának szempontjai:
•
•

Ajánlati ár,
Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében e célra biztosítandó forrás rendelkezésre állása
a jelen eljárás során benyújtott legjobb ajánlat függvényében.

Oroszlány, 2018. november 30.
Lazók Zoltán
polgármester

