Iktatószám: 14-TG/125-3/2018.

AJÁNLATÉTELI FELHÍVÁS
Tisztelt Tervező!
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tervezési ajánlatot kér 2 db kijelölt
gyalogos-átkelőhely építésének kiviteli tervdokumentáció készítésére.
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve

székhelye

adószáma

bankszámlaszáma

Oroszlány Város Önkormányzata

2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

Tervezés tárgya:
I. az Oroszlány, Mindszenti utca cca. 0+850,0 km szelvényében tervezett gyalogos-átkelőhely
kialakításának
II. az Oroszlány, Mészáros Lajos utca cca. 0+810,0 km szelvényében tervezett gyalogos-átkelőhely
kialakításának
kiviteli szintű tervezése, engedélyeztetése.
Tervezési terület:
I. Oroszlány, Mindszenti utca 2117/61 helyrajzi szám (önkormányzati tulajdon);
II. Oroszlány, Mészáros Lajos utca 642 helyrajzi szám (önkormányzati tulajdon).
a mellékelt helyszínrajz szerint.
Elvégzendő feladat:
I. A Mindszenti utca 0326 helyrajzi szám alatti BorgWarner autóipari gyár környezetében – a
Mindszent utcai gyalogos járdáról a BorgWarner gyárhoz átvezető – tervezett gyalogos átkelőhely
kialakítás kiviteli terveinek elkészítése. A tervezési feladat során az Ajánlattevő rendelkezésére álló,
a Partner Mérnöki Iroda Kft. által 1729-17 munkaszám alatt készített és „Oroszlány, Mindszenti u.
II. ütem és Szent Borbála u. közlekedésfejlesztési kiviteli tervdokumentációjának tervkorszerűségi
felülvizsgálata” tárgyú dokumentációban foglaltakat figyelembe kell venni!
II. A Mészáros Lajos utca 48-50. szám alatti lakóépület környezetében – a Mészáros Lajos utcai
gyalogos járdáról a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokhoz átvezető – tervezett gyalogos
átkelőhely kialakítás kiviteli terveinek elkészítése.
A tervezési feladat részét képezi a közműszolgáltatói, szakhatósági, hatósági egyeztetések lefolytatása és
a tervezett kivitelezéshez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése.
Tervezési határidő: 2018. május 28. (hétfő).
A terv munkaközi állapotban egyeztetendő az Ajánlatkérő képviselőivel.
Az ajánlat terjedjen ki a terv elkészítésének ütemezésére (geodézia, időközi közműegyeztetések, szükség
szerint helyszíni szemle, stb…), ellenszolgáltatásra, esetleg a fentitől eltérő vállalási határidőre.
Ajánlattételi határidő: 2018. április 27. (péntek) 10:00 óra.
Ajánlattétel módja: Ajánlat tehető a csatolt „Ajánlat tervezésre” lap kitöltésével és személyesen, vagy
postai úton történő megküldésével Bartalus László részére az Ajánlatkérő címére, egyidejűleg
elektronikus úton a bartalus.laszlo@oroszlany.hu e-mail címre.
Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.
A tervezési munkák megkezdése előtt az Ajánlatkérő helyszíni szemle lehetőségét biztosítja Bartalus
Lászlóval telefonon /+36(20)264-9432/ történő egyeztetés alapján.
Oroszlány, 2018. április 23.
Bartalus László
beruházási és településüzemeltetési
osztályvezető

