Tájékoztatás közbeszerzési eljárás indításáról
A Malomsori Óvoda energetikai felújításának teljessé tétele tárgyban
Oroszlány Város Önkormányzata a Közbeszerzési Munkacsoport 2016. május 26-ai döntése alapján
tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a Malomsori Óvoda energetikai felújításának
teljessé tétele tárgyban közbeszerzési eljárást indít.
A beszerzés lényeges tartalma (a PH Navitas Kft. 2016. májusi terve szerint):
 a teljes körű hőszigetelés,
 valamint a használaton kívüli kémény, a hullámpala tetőhéjazat, a beton ablakpárkányok és
tetőtéri összeroskadt hőszigetelés elbontása, új fémlemez fedés létesítése villámvédelem
kialakításával együtt,
 és a 2015. évben létesült terasz lefedése, ereszcsatorna kiépítése.
 Az oldalfalak esetében a meglevő téglafalakra, és kőburkolatra 12 cm EPS Grafit hőszigetelés
kerül (416 m2), a lábazat esetében 12 cm XPS hőszigetelő rendszert (50 m2) kívánunk
alkalmazni, a vakolásánál az alsó 2 m-es sávban biztosítva az ütésállóságot és egyéb
mechanikai sérülés elleni védelmet, a földszinti nyílászárók felett tűzálló kőzetgyapot
homlokzati hőszigetelés (14 m2), a padlástéri falra 10 cm EPS Grafit hőszigetelés kerül (54
m2). A jelenlegi, kővel burkolt felületek megjelenítése érdekében a hőszigetelő rétegre eltérő
színezést terveztünk, opcionálisan pedig ragasztott kőburkolatot (166 m2).
 Az udvari oldali félnyereg-tetőnél lévő padlásfödémen 20 cm ásványgyapot hőszigetelő réteg
(210 m2) terítése történik a hullámpala héjazat elbontását követően. A közterület felőli
félnyereg-tető szarufái közé és alá 20 cm ásványgyapot hőszigetelés (225 m2) kerül a felső
héjazat elbontása után. Mindkét tetőfelületen előkorcolt fémlemez tető héjazat kialakítása a
meglévő tetőszerkezetre (450 m2).
 Az óvoda foglalkoztató szobáihoz kapcsolódó terasznak a lefedése céljából készül egy acél
zártszelvényekből és polikarbonátból (78 m2), valamint deszkázatra előkorcolt fémlemezből
(44 m2) kialakított előtető.
Teljesítési határidő: A kivitelezést az intézmény nyári szünetében kell megvalósítani: 2016. június
20. és augusztus 8-a között.
Az eljárás megindítása: ajánlattételi felhívás megküldése az érdeklődést jelző gazdasági
szereplőknek: 2016. május 31-én.
Az eljárás iránti érdeklődés jelzése: Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket
az eljárás iránt az alábbi címen 2016. május 31-én 9 óráig jelezzék:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány,, Rákóczi Ferenc út 78.
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