Iktatószám: 14-TG/352-1/2018.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
közlekedési tárgyú kiviteli tervdokumentáció készítésére
Tisztelt Tervező!
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlatot kér az Eszterházy utca 102. számú,
761/2 helyrajzi számú – Oroszlány város Önkormányzata tulajdonában álló – ingatlan közlekedési tárgyú
kiviteli tervdokumentációja készítésére (belső, ételszállítási útvonal kialakítás, intézményen belüli (udvari)
gyalogos közlekedés kiépítés, közúti kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakítás tervezése).
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve

címe

adószáma

bankszámlaszáma

Oroszlány Város
Önkormányzata

2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

A tervezési terület: Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános
Iskola és Kollégium (Oroszlány, Eszterházy utca 102., 761/2 hrsz., )
Előzmények: Az intézmény melegítő konyhával ellátott, ezért oda az étel kiszállítása az intézmény
játszóterén keresztül történik, amely rendkívüli módon megnehezíti a gyermekeknek az udvaron történő,
biztonságos szabadidő eltöltését. Olyan megoldás vált szükségessé, amely az ingatlan területén belül más
útvonalon biztosítja az étel kiszállítását. A tervezett nyomvonalat az étel kiszállítását végző Vállalkozóval
egyeztettük, kifogás nem merült fel a részéről. A járda mellett a tervezett nyomvonalon nyílt, burkolt
árokkal történik a csapadékvíz elvezetés, ezért annak lefedése szükséges. Az iskola előtti 761/1 és 761/3
helyrajzi számú önkormányzati közúton nincs biztonságos, kijelölt gyalogos-átkelőhely, a gyalogos
nyomvonalon az iskola telkén belül nem rendezett a gyermekek biztonságos közlekedése.
Elvégzendő feladat: Kiviteli tervdokumentáció elkészítése az alábbi három területen (1. melléklet):
Ételszállítás új nyomvonalának kialakítása: A térképen megjelölt nyomvonalon térkőből készített járda
kialakítása szükséges 1,2 m szélességben a nyomvonal teljes hosszán (2. melléklet). A csapadékvíz
elvezetést az ételszállítással érintett nyomvonalon zártan kell megoldani azzal, hogy az alkalmazott
megoldás nem szűkítheti a kért 1,2 m szélességet. A nyomvonalon, az épület mögött szükséges rendezni a
füvesített rézsű és járda kapcsolatát. Az ételszállítást biztosító jármű megállását az étel kirakodása
érdekében biztosítani kell, lehetőség szerint a lehető legközelebb a felhasználás helyéhez. A konyha előtti
terület térkővel történő burkolását is tervezni kell.
Intézményen belüli járda kialakítása: Az intézmény udvar részén nem megoldott a gyermekek biztonságos
közlekedése. Szükséges ennek kialakítása oly módon, hogy az akadálymentes bejutás is biztosított legyen.
Az előzetes egyeztetésen felmerült két lehetőség:
1. a meglévő kiskapu felhasználásával, meglévő burkolaton járda kijelölése, szükség esetén a térkő
burkolat kiegészítése, a járda nyomvonala ezt követően a kazánház előtti területen létesülhet,
figyelemmel a kazánház külső lépcsőjére.
2. Másik lehetőség az ingatlan jobb oldalán lévő parkolók mögött, a zöldterületen új térkővel burkolt
járda kialakítása. A választott megoldásnak biztosítani kell a gyermekek járművektől elválasztott –
akadálymentes – közlekedését.
Gyalogátkelőhely kialakítása: A kialakított járda helyszínének függvényében a 761/1 és 761/3 helyrajzi
számú önkormányzati közúton sebességcsökkentő küszöbbel kombinált gyalogos átkelőhely kialakítása
érdekében engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése az előírt megvilágítással együtt.
A tervezési feladat részét képezi a tervezési program összeállítása az üzemeltető közreműködésével,
továbbá a szükséges szakhatósági, hatósági, esetlegesen közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása és a
tervezett kivitelezéshez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése.
Tervezési határidő: 2019. március 4. (hétfő)

A terv munkaközi állapotban egyeztetendő ajánlatkérő képviselőivel.
Ajánlattételi határidő: 2018. december 13. (csütörtök) 10:00 óra.
Ajánlattétel módja: Ajánlat tehető a csatolt „Árajánlat közlekedési tárgyú kiviteli tervdokumentáció
készítésére” kitöltött lap megküldésével elektronikus úton az ovarine@oroszlany.hu e-mail címre. Az
ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.
A tervezési munka megkezdése előtt az Ajánlatkérő helyszíni szemle lehetőségét biztosítja Óváriné Szeglet
Erzsébettel telefonon (+ 36 20 378 2947)
Oroszlány, 2018. december 3.
Lazók Zoltán
polgármester

