AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt felhívásban eljárást
hirdet az „Oroszlány, Népek barátsága - Irinyi tengely, I/b. 2. ütem (Népek barátsága u. 2.
ütem a Havasi M. – Április utcák közötti szakaszon) közlekedésfejlesztése” műszaki
ellenőrzési feladatainak ellátására
Ajánlatkérő neve

címe

adószáma

bankszámla száma

Oroszlány Város
Önkormányzata

2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

1.

A munka tárgya:

Oroszlány Város Önkormányzata az „Oroszlány, Népek barátsága - Irinyi tengely, I/b. 2. ütem (Népek
barátsága u. 2. ütem a Havasi M. – Április utcák közötti szakaszon) közlekedésfejlesztése” munkákat
foglalja magában, melyekhez a szakági műszaki ellenőri feladatokat kell látni.

2. Az útfelújítási munka műszaki tartalma:
Az útfelújítási munkák a 0+095,00 és a 0+291,64 km szelvények között készülnek.
Az útszakasz jelenleg aszfalt burkolatú és kétoldali aszfalt burkolatú járdával üzemel.
A felújítási munkák során meglévő aszfalt burkolatra térkő burkolat készül terv szerint. A
jobboldali járdaszakasz is felújításra kerül és új térburkolattal készül. A baloldali járdaszakasz
megszűntetésre kerül, továbbá a jelenlegi zöldsávban lévő fák kivágásra kerülnek, így új 45
fokos beállású parkolóhelyek épülnek. Az útszakasz jobb oldalán párhuzamos parkolóhelyek
épülnek a jelenlegihez hasonlóan. A lakóépületek előtti leromlott állapotú járdák is
felújításra kerülnek, mely során térburkolattal lesznek felújítva. Az új járdaszakaszok
forgalma gyalogátkelőhelyek létesítésével lesznek átvezetve a megmaradó felújított
járdaszakaszra. A közvilágítás is felújításra kerül a tervek szerint. Az útszakasz egyirányú
forgalmi rendje változatlan marad.
Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a kivitelezést a Hornyák Útépítő és
Szolgáltató Kft. nyerte el, bruttó 87.436.314,- Ft kivitelezési költséggel.
Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a kivitelezési munka műszaki terveit.
A munkák műszaki ellenőrzését
 Közlekedésépítés ME-KÉ,
jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr láthatja el.
3.

A kivitelezés megkezdésének ideje: a sikeres közbeszerzési eljárást és a vállalkozási
szerződés megkötését követően, 2019. július 1. – 2019. november 30.

4.

Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, tartalommal és időben
kerüljön benyújtásra. Ha az ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik a fent
megjelölt címre, úgy az nem értékelhető.

5.

Bírálati szempont: Legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatás
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6.

Az ajánlatot megfelelően összeállítva, elektronikus úton az alábbi e-mail címekre kérjük
elküldeni: e-mail: auer.jozsef@oroszlany.hu bartalus.laszlo@oroszlany.hu

7.

Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők:
2019. június 20.
Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja, a
dokumentáció rendelkezési állásának kezdő napja
2019. június 27. 1000 óra:

Az ajánlattételi határidő lejárta

Oroszlány, 2019. június 20.
Lazók Zoltán sk.
polgármester

