Ajánlattételi felhívás
„Fogyatékkal élő fiatalok és kísérőik menetrend szerinti útvonalon és megállókkal Oroszlányból
a Kömlődi Református foglalkoztató házba történő szállítása” tárgyú,
a közbeszerzési értékhatár alatti eljáráshoz
1. az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:
Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Kapcsolattartási pont, címzett:
Dr. Molnár Miléna aljegyző
Tel: 34/361-444/149; 06-20/231-08-86
Fax: 34/361-182; email: molnar.milena@oroszlany.hu
2. az eljárás fajtája
közbeszerzési értékhatár alatti eljárás, tárgyalás nélküli
3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi
követelmények, teljesítménykövetelmények:
Fogyatékkal élő fiatalok és kísérőik menetrend szerinti útvonalon és megállókkal Oroszlányból a
Kömlődi Református foglalkoztató házba és vissza történő szállítása.
Szállítandó személyek száma: 26-30 fő (24 oroszlányi és 2 kecskédi lakos)
menetrend:

Az önkormányzat igénye esetén a jelen szerződés teljesítésével összefüggő üresjáratban a nyertes
ajánlattevő köteles a járat útvonalán lévő megállókban az utasokat felvenni és az útvonalon lévő
megállók valamelyikén leszállítani.
4. a szerződés meghatározása:
Személyszállítási szolgáltatási szerződés
5. a szerződés időtartama:
2017. január 1. napjától kezdődően 2017. december 31-ig
6. a teljesítés helye: Oroszlány Kömlőd viszonylat
7. az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Megrendelő előleget nem biztosít. Szolgáltató havonta utólag a teljesített fordulószám alapján
állíthat ki számlát, melynek fizetési határideje: 30 nap.
8. az ajánlatok bírálati szempontja:
A legalacsonyabb összegű árajánlat.
9. az alkalmassági követelmények:
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Személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó jogosultság, megfelelő méretű
autóbusz(ok).
10. az ajánlattételi határidő:
2016. december 15. (csütörtök) 11 óra
11. az ajánlat benyújtásának címe:
Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. II. emelet 43. számú
iroda, Dr. Molnár Miléna aljegyzőnél
vagy elektronikusan a molnar.milena@oroszlany.hu címre
12. az ajánlattétel nyelve (nyelvei):
magyar
13. az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:
Polgármesteri Hivatal, Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., II emeleti tárgyaló
2016. december 15. (csütörtök) 11 óra
14. a szerződéskötés tervezett időpontja: 2016. december 21. (szerda) 10 óra
15. a részajánlat [50. § (3) bekezdés], többváltozatú (alternatív) ajánlat (51. §) lehetősége vagy
kizárása:
nincs lehetőség részajánlatra
16. Pénzügyi feltételek
Autóbusszal történő személyszállítás díja: ……,- Ft + áfa/nap, azaz bruttó ……..,- Ft/nap az
Oroszlány-Kömlőd-Oroszlány viszonylaton
Vállalkozó havonta utólag állít ki számlát, melyhez mellékeli a fuvarlevél másolatát. Megrendelő
a számla egyenértékét 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.
17. Egyéb információk:
1. Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban (és egy elektronikus
másolatban), a cégjegyzésre jogosult képviselő/k aláírásával ellátva kell benyújtani, a
következő szöveg feltüntetésével: Ajánlat: Személyszállítás. Csak bontási ülés keretében
bontható!”
Ajánlatkérő továbbá előírja az ajánlat bármilyen összefűzését, amely kizárja az ajánlat
roncsolás-mentesen történő szétbontását, és biztosítja annak könnyű lapozhatóságát. Az
ajánlathoz tartalomjegyzéket kérünk mellékelni, mely az oldalszámozásra utalást is
tartalmazza.
2. Az ajánlathoz kitöltve és cégszerűen aláírva mellékelni kérjük a dokumentáció részeként
rendelkezésre bocsátott felolvasólapot és nyilatkozatot.
3. A hiánypótlás lehetősége biztosított.
4. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó összegezést 2016. augusztus 30-án küldi
meg Ajánlattevők számára.
5. Az ajánlatban meg kell jelölni:
A beszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
6. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési
felelősséggel tartozik.
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18. az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2016. november 29.

