Ajánlatkérés
TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 projekt szemléletformáló kampányának megvalósítása
Oroszlány Város Önkormányzata a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú, „Tavaink Által –
Oroszlány (Majk) – Kecskéd – Környe – Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek
megteremtése csatlakozva az Által-ér Menti Kerékpárúthoz” című projekt részeként a kerékpáros
közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítására kér
ajánlatot.
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve: Oroszlány Város Önkormányzata
címe: 2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
adószáma: 15729631-2-11
Az ajánlatkérés dokumentumai:
- ajánlattételi felhívás
- ajánlati lap
Az ajánlatkérés tárgya, mennyisége, a minőségi- és teljesítmény követelmények:
1.) A szolgáltatás meghatározása:
A TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosítószámú, „Tavaink Által – Oroszlány (Majk) – Kecskéd –
Környe – Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér
Menti Kerékpárúthoz” című projekthez kapcsolódó kerékpáros közlekedést népszerűsítő
szemléletformáló kampány megvalósítása.
2.) A szerződés teljesítésével járó lényeges feladatok részletes ismertetése:
A szolgáltatási csomagnak tartalmaznia kell az alább elemeket:
Általános iskolákat célzó programelemek:
o iskolai kerékpáros projektnapok (kerékpáros közlekedést népszerűsítő események)
szervezése;
Az általános iskolás (azon belül is kiemelten a 3-6. évfolyamos) tanulók számára iskolai projektnapok
szervezése. A projektnap keretén belül az iskolaudvaron felállításra kerül kerékpáros ügyességiközlekedésbiztonsági pálya, illetve a tantermekben 45 perces kerékpáros közlekedésbiztonsági
foglalkozások zajlanak. Egy nap összesen 6 tanórányi időtartamban 6 osztály számára elérhető a
program. Javasolt megoszlás:
Környe: 1 kerékpáros projektnap
Kecskéd: 1 kerékpáros projektnap
Oroszlány: 6 kerékpáros projektnap (összesen a három általános iskolában)
A projektnapok megosztása szerződéskötést követően egyeztetendő.
Az iskolai projektnapokhoz kapcsolódóan egy, a helyi rendőrséggel, polgárőrséggel közösen szervezett
reggeli kerékpár-átvizsgálási akció megvalósítását kérjük az iskoláknál, mely a kötelező felszerelések
meglétét célozza. Iskolánként bizonyos számú gyermek, akiknél a rendőrök hiányosságokat
tapasztalnak, láthatósági szettet (pl: első, hátsó lámpa, prizmák, mellény) kap.
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o Az új kerékpáros létesítmény bebiciklizése
A projektnapokhoz kapcsolódóan az egyes települési, településközi szakaszok csoportos kerékpáros
bejárása, melyhez a rendőrség / polgárőrség biztosítja a közlekedési feltételeket.
Az oroszlányi projektnapokhoz kötődően a bányásznapi kerékpártúra program megszervezését kérjük.
o az általános iskolás korosztályt célzó kerékpározást népszerűsítő, illetve a kerékpározást
érintő KRESZ szabályokat ismertető információs kiadvány (A5 formátumú) tartalmának
összeállítása, szerkesztése, nyomdai előkészítése, nyomdai kivitelezése;
Az összes általános iskolában tanuló gyermek egy 16+4 oldalas kerékpáros közlekedésbiztonsági
kiadványt kap (összesen 1500 példány), amiben a legfontosabb kerékpárosokra vonatkozó szabályok
mellett helyet kaphat a készülő kerékpáros infrastruktúra rövid bemutatása is.
o 10 pedagógus részvétele akkreditált kerékpáros pedagógus-továbbképzésen
Az öt általános iskolából összesen 10 pedagógus vehet részt 30 órás akkreditált pedagógustovábbképzésen (pl: Bringa Akadémia képzés). A pedagógusoknak így meglesz a lehetőségük (szakmai
felkészültségük) arra, hogy iskolájukban kerékpáros foglalkozásokat, szakköröket, stb. szervezzenek a
tanulóknak.
Lakossági kiadvány szerkesztése
A projektben érintett települések lakosságát célzó kerékpározást népszerűsítő, az új kerékpáros
infrastruktúrát bemutató, illetve a kerékpározást érintő KRESZ szabályokat ismertető információs
kiadvány (A5 formátumú) tartalmának összeállítása, szerkesztése, nyomdai előkészítése, nyomdai
kivitelezése;
A 16+4 oldalas, B5 méretű kiadvány felhívja a figyelmet a legfontosabb kerékpáros közlekedési
szabályokra, az infrastruktúra bemutatásával az új közlekedési helyzetekre, az új szabadidős és
hivatásforgalmi kerékpáros lehetőségekre. A kiadványt (14000 példányban) eljuttatandó az összes
oroszlányi, kecskédi és környei háztartásokba, kiemelt népszerűsítő helyekre.
Az új kerékpáros infrastruktúra bemutatása és a kerékpáros közlekedés népszerűsítése a
(helyi) médiában
Médiakampány indítása az Oroszlányi Médiacentrummal szoros együttműködésben, kihasználva a
rendelkezésre álló csatornákat:
- helyi televíziók
- helyi újság ok (2840, környei és kecskédi helyi lapok )
- Facebook
- képújság
- citylight felületek
A médiamix pontos tartalmának kialakítása a szerződéskötést követően kerül pontosításra, a
feladatellátás célja a minél szélesebb körű médiajelenlét elérése.
3.)

A szerződés időtartama:
A vállalkozási szerződés hatálya a szerződés aláírásának napjától a szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséig, legfeljebb 2019. szeptember 30-ig tart.

4.)

A teljesítés helye: Oroszlány, Kecskéd és Környe települések területe

5.)

A teljesítés határideje: 2019. szeptember 30.

6.)

Az ajánlatok bírálati szempontjai: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
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7.)

Az ajánlattételi határidő: 2019. március 28. (csütörtök) 14:00

8.) Ajánlattétel módja:
Az ajánlatkérésre és versenyeztetésre Oroszlány Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatában
rögzítettek szerinti közbeszerzési értékhatár alatti eljárásrend alkalmazásával kerül sor.
Az ajánlatot jelen ajánlatkérő levél mellékleteként kiküldött ajánlati adatlapon kell Ajánlatkérő részére
megküldeni. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, e-mailben (szkennelve) vagy személyesen illetve postai
úton kérjük benyújtani.
Az ajánlati adatlaphoz csatolva kérjük benyújtani egy megvalósított médiakampány referencia
bemutatását.
Elektronikus úton:
A kitöltött „Ajánlat” lap és alátámasztó dokumentumok megküldése elektronikus úton a
imro.janos@oroszlany.hu és molnar.milena@oroszlany.hu e-mail címekre.
Személyesen:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 42. vagy 43. irodában történő személyes leadással, vagy az
ajánlattételi határidőig történő postai kézbesítéssel lehet benyújtani.
Az ajánlatok titkosságát Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig biztosítja.
A nyertes ajánlat kiválasztásáról, elfogadásáról az Ajánlatkérő e-mail formájában tájékoztatja az
Ajánlattevőket.
9.)

A szerződéskötés tervezett időpontja:

A döntés után azonnal
10.)
Ajánlatkérő kapcsolattartója:
Imrő János (pályázati referens) 06-20/280-5124
Németh Gábor (projekt szakmai vezető) 06-20/204-0350

Oroszlány, 2019. március 25.

Oroszlány Város Önkormányzata
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