Iktatószám: 14-TG/ - /2018.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány, Závory Zoltán utca közvilágítás bővítése kiépítése
Tisztelt Ajánlattevő!
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlatot kér az Oroszlány, Závory Zoltán
utcában hálózati közvilágítás bővítésére.
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 1130 és 0103 helyrajzi számú ingatlanok (közterületek)
Előzmények:
Oroszlány Város Önkormányzatához lakossági panasz érkezett, miszerint a Závory Zoltán utca elején és
végén a közvilágítás nem megfelelő.
Elvégzendő feladat:
Vállalkozó feladata a Závory Zoltán utca Alkotmány út felőli végén 1 db LED lámpatest telepítése a meglévő
oszlopokra. Vállalkozó feladata annak megállapítása, hogy az 1. mellékletben jelölt acél vagy betonoszlopon
lenne-e kedvezőbb a lámpatest felszerelése. Továbbá Vállalkozó feladata a Závory Zoltán utca Káposztás
dűlő felőli végén a 2. mellékletben jelölt betonoszlopra 1 db LED lámpatest telepítése.
Műszaki paraméterek:
•
•
•
•

alkonykapcsoló
fényforrás(ok) élettartama legalább 50.000 óra
legalább IP65 védettség
tűzi horganyzott tartóoszlop

A lámpatestek telepítési magasságát, a fényforrások teljesítményét, illetve optikai karakterisztikáját az
ajánlattevő határozza meg. Ajánlattevő árajánlatát a helyszíni bejáráson tapasztaltak, illetve a saját
számításaira figyelemmel határozza meg. Az ajánlat elválaszthatatlan részét képezi vállalkozó megfelelőségi
nyilatkozata arról, hogy az ajánlatában szereplő műszaki tartalom a közvilágításra vonatkozó jogszabályi
előírásoknak, illetve szabványoknak teljes mértékben megfelel. Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden, a
hálózati közvilágítási rendszer tervezéséhez, engedélyezéséhez, telepítéséhez és beüzemeléséhez
kapcsolódó költséget.
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: 2018. február 28.
Ajánlattételi határidő: 2018. december 14. (péntek) 10:00 óra.

Ajánlattétel módja: Ajánlat tehető a csatolt „Oroszlány, Závory Zoltán utca közvilágítás bővítése kiépítése”
kitöltött ajánlati lap valamint annak mellékleteként tételes ajánlati költségvetés, valamint jogszabályi és
szabványoknak
való
megfelelőségi
nyilatkozat
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. december 5.
Lazók Zoltán
polgármester

