Iktatószám: 14-TG/205-1/2019.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt felhívásban eljárást hirdet az
Oroszlány, Kossuth Lajos utca (Haraszthegyi utca környezetében) kiemelt gyalogos átkelőhely kivitelezési
munkálataira
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve
Oroszlány Város Önkormányzata

székhelye
2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

adószáma

bankszámlaszáma

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

Az ajánlatkérés dokumentumai:
 Ajánlattételi felhívás
 Költségvetés kiírás
 Ajánlati lap - Árajánlat
A munka tárgya:
Oroszlány, Kossuth Lajos utca (Haraszthegyi utca környezetében) kiemelt gyalogos átkelőhely
kivitelezési munkák.
Az ajánlattevő részletes feladatai:
Oroszlány Város Önkormányzata az Oroszlány Kossuth Lajos utcában (a Haraszthegyi utca
környezetében) a meglévő gyalogos átkelőhely átépítését tervezi, a meglévő átkelőhely kiemelésével,
és a pályaszerkezet teljes cseréjével.
A tervezett kiemelt gyalogos átkelőhely a biztonságos gyalogos közlekedést segíti elő, az alábbi
műszaki tartalom szerint:
 A meglévő gyalogos átkelőhely teljes pályaszerkezetét el kell bontani.
 Az új útalap az alábbi rétegrenddel készüljön:
- 20 cm C-12 beton alap
- 15 cm vtg. CKt alapréteg
- 35 cm FZKA alapréteg
 Süllyesztett szegélyt építeni 42 fm hosszban.
 Kerti szegély építése 14 fm hosszban
 Térkő burkolat építése 6 cm vtg. beton idomkőből 12 m2
 Térkő burkolat építése 8 cm vtg. beton idomkőből 40 m2
 A szegélyek mellett AC 11 kopóréteggel kell a bontásokat javítani
 A burkolati jeleket tartós kivitelben kell elkészíteni
 A csapadékvíz elvezetését ki kell építeni
A kivitelezési munkák végzésének ideje alatt az érintett közút forgalmát folyamatosan biztosítani kell.
Az ajánlattétellel kapcsolatos részletek:
1. A kivitelezés megkezdésének ideje: a vállalkozási szerződés megkötését követően.
2. A kivitelezés befejezésének határideje: 2019. szeptember 1.
3. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, tartalommal és időben kerüljön benyújtásra.
Ha az ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik az alább megjelölt címre, úgy az nem
értékelhető.
4. Ajánlattétel módja: Ajánlat tehető a csatolt „Ajánlati lap - ÁRAJÁNLAT” (Ajánlati lap - ÁRAJÁNLAT.xlsx)
kitöltött
lap
megküldésével
elektronikus
úton
a
bartalus.laszlo@oroszlany.hu
auer.jozsef@oroszlany.hu email címre.
Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.

5.

Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők:
2019. június 26. (szerda)

Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja, a
dokumentáció rendelkezési állásának kezdő napja.
2019. július 4. (csütörtök) 1000 óra:
Az ajánlattételi határidő lejárta, egyben az ajánlatok
felbontásának időpontja
6. Helyszíni szemlére, felmérésre előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk. Kapcsolattartó:
Auer József
e-mail: auer.jozsef@oroszlany.hu
mobil: +36 (20) 361-4112
7. Ajánlatok elbírálásának szempontjai:
 Ajánlati ár (legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatás)
 Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében e célra biztosítandó forrás rendelkezésre állása
a jelen eljárás során benyújtott legalacsonyabb összegű árajánlat függvényében.
Oroszlány, 2019. június 26.
Lazók Zoltán
polgármester
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