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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzata kivitelezési ajánlatot kér az Oroszlány, Népek Barátsága u. 45. fsz.
1/a szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő (hrsz.: 2005/A/1) felújításának kivitelezése.
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A kivitelezést az SV-Cad Bt. (2890 Tata Akácfa u. 4.) csatolt, kiegészített terve alapján kell elvégezni.
A munka lényeges műszaki tartalma:
 a rendelő és a raktár/fektető helyiségekben a tönkre ment padló cseréje, a belső nyílászárók
felújítása (passzítás, mázolás, küszöbök),
 a bejárati ajtó mellet a fix üvegezés helyett nyitható ablak beépítése,
 a fűtési hálózat mázolása, radiátorszelepek cseréje szabályozhatóra,
 falak festése,
 újonnan beszerzett világítótestek felszerelése;
 külső nyílászárók cseréje a védőrácsok és redőnyök megszűntetésével, biztonsági védőfólia
alkalmazásával, a rendelő helyiség esetében a belátás meggátlásával, a rendelő főbejáratától
jobbra eső bejárati ajtó megszűntetésével (helyette parapet felfalazása, ablak beépítése);
 főbejárati szélfogó bontása, új építése az esővíz-elvezetés megoldásával, a szélfogó alapját
képező beton „építmény” megfelelő átalakítása, és az ehhez vezető lejtős beton járda
átalakítása/szélesítése (akadálymentes bejárat kialakítása),
 környező zöldfelület helyreállítása,
 a beépítés és a beépített anyagok, szerkezetek megfelelőségének dokumentálása.
A kivitelezést a 2019. év első felében kell elvégezni. A kivitelezési munka idejére a rendelés másik
rendelőben megoldható. A felújítandó rendelő teljes kiürítésére nem kerül sor, a bútorok az
ingatlanban maradnak. Ajánlatkérő érdeke, hogy munka a lehető legrövidebb átfutási idővel
valósuljon meg.
Fizetési feltételek: Az anyagok, szerkezetek beszerzésére – aláírt szerződés birtokában – előleg
igényelhető. Az ajánlati ár és az előleg különbözetére 1 db végszámla nyújtható be az igazolt
teljesítést követően, melynek ellenértékét a megrendelő 30 napon belül átutalja. A teljesítésigazolás
feltétele a kivitelezési munka hiánytalan elvégzése és a dokumentumok átadása a megrendelőnek.
Ajánlatot a csatolt „Ajánlat” dokumentum kitöltésével és a költségvetés kiírás beárazásával, valamint
ezen dokumentumoknak a varga.szilardne@oroszlany.hu és a bartalus.laszlo@oroszlany.hu címre
való megküldésével lehet tenni, melynek határideje: 2018. december 17., hétfő 10:00 óra.
Az önkormányzat eljárásrendje szerint, a beérkezett ajánlatok vizsgálatát, és az ajánlattevőkkel való
közlését követően az ajánlatkérő újabb ajánlattételre hívja fel, vagy tárgyalásra hívja a résztvevőket.
Az ajánlat elfogadásáról az önkormányzat munkacsoportja dönt.
Oroszlány, 2018. december 5.
Lazók Zoltán

