Ajánlati felhívás
érintésvédelmi felülvizsgálati dokumentum elkészítésére

1.

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban Ajánlatkérő) pályázatot hirdet
érintésvédelmi felülvizsgálati dokumentum elkészítésére a tulajdonában és
üzemeltetésében lévő alábbi intézmények tárgyában:
Telephelyek:
 Bakfark Bálint AMI
 Benedek Elek EGYMI
 Móra Ferenc Kollégium
 Hamvas Béla Gimnázium
 József Attila Általános Iskola
 Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Ajánlatkérő címe: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

2.

Munka tárgya:
Az 1. pontban felsorolt intézményeknél érintésvédelmi felülvizsgálati dokumentáció
elkészítése.
Vállalkozó elvégzendő feladatai:


3.

Áramütés elleni védekezés, érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat
intézményenkénti elkészítése

Árajánlat kérése:
A 2. pontban meghatározott feladat díja intézményenként.

4.

Szerződéses feltételek:
A szerződés típusa: Vállalkozói szerződés
Pénzügyi feltételek:
A nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolás után jogosult számla benyújtására. Az
Ajánlatkérő a számlát az igazolt teljesítést követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

5.

Alkalmassági feltételek:
Az ajánlattevő olyan személy, vagy szervezet lehet, aki jogosult a 2. pont szerinti
feladatoknak az ide vonatkozó előírások, szabályok szabványok szerinti elvégzésére,
megfelelő engedélyekkel rendelkezik.

6.

Bírálati szempontok: Nyertes az az ajánlattevő, aki az összes intézményre
vonatkozóan a legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatási ajánlatot teszi.
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7.

A pályázattal kapcsolatos információk:
Hiánypótlásra az Ajánlatkérő egy alkalommal, teljes körben biztosít lehetőséget, azzal,
hogy a hiánypótlás nem érintheti az ajánlati árat.
A pályázatot személyesen vagy postai úton kérjük eljuttatni a 8. pontban jelzett címre.
A zárt borítékon a következő feliratot kérjük feltüntetni: „Pályázat érintésvédelmi
felülvizsgálati dokumentum elkészítésére”
A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázó e-mail címét, melyen a pályázat elbírálásáról
értesítjük az Ajánlattevőket az alábbiakban megadott időpontban.

8.

A pályázatot személyesen vagy postai úton az alábbi címre kérjük megküldeni:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Gerenday Zsuzsanna osztályvezető
II. emelet 44. iroda

9.

A pályázat beadási határideje: 2016. április 11.

10. Az árajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:
Polgármesteri Hivatal, Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., II. emeleti tárgyaló
2016. április 11. (hétfő) 10.00 óra
11. Az Ajánlattevőket a pályázat elbírálásáról az Ajánlatkérő e-mailben értesíti 2016. április
13-án.
12. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás eredménytelenné nyilvánítására, vagy az
ajánlat visszautasítására.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Gerenday Zsuzsanna Intézmény-működtető osztályvezetőtől
telefonszámon.

a

06-34/361-444/142

Az Ajánlatkérő szükség esetén biztosítja a helyszíni szemle lehetőségét.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok jegyzéke
A pályázatot a következő okmányok kíséretében kell megküldeni, melyek mindegyike az
ajánlat részét képezi:
1. A Pályázatot aláíró személy (személyek) aláírási címpéldánya, illetve a részükre a cég
képviseletére feljogosított tisztségviselőktől kapott, teljes bizonyító erejű magánokiratba,
vagy közokiratba foglalt meghatalmazás.
Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2016. április 1.
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