AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt felhívásban eljárást
hirdet az Az Oroszlány, 878/10 hrsz-ú földrészleten lévő lépcső felújítási munkálataira
a Római Katolikus Templom előtt
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1.

A munka tárgya:

Az Oroszlány Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 878/10 hrsz-ú földrészleten a
járdalapos lépcső felújítását és átépítését tervezi, mely a Római Katolikus Templom
megközelítését biztosítja a Haraszthegyi utca felől, és a Deák Ferenc utca felől a
gyalogosforgalmat vezeti le a Haraszthegyi utcára, továbbá az Október 6. emlékmű
megközelítését is biztosítja. Az átépítési és felújítási munkák a mai kor követelményeinek
megfelelő lépcsőt és akadálymentes közlekedési feltételeket biztosítják.
2.

Az ajánlattevő részletes feladatai:

A lépcső 1992-1993-ban készült a templom építésével azonos időben 50x50x6 cm-es mosott
felületű járdalapokból, kétoldali kerti szegéllyel, beton aljzatra elhelyezve. A középső 19,50
m2-es pihenő szinthez csatlakoznak a Deák Ferenc utca megközelítését biztosító zúzott köves
útszakasz, és az Október 6. emlékmű megközelítését is biztosító zúzott köves útszakasz 3,0 m
szélességben. Az elmúlt 25 évben a járdalapok felülete és állapota jelentős mértékben
romlott, több kimozdult az eredeti helyéből, már több esetben javításra szorult.
A meglévő lépcső műszaki paraméterei megfelelőek, belépők hossza és a fellépők
megfelelnek a lépcsőépítés követelményeinek, ezért a meglévővel azonos műszaki
jellemzőkkel fel kell újítani a lépcsőszerkezet. A felújítási munkák során a mai kor
követelményeinek megfelelően az akadálymentesség követelményeit is figyelembe kell
venni. A jelenlegi lépcső 3,25 m-es szélessége megfelelő, az akadálymentes rámpa 1,50 m-es
szélességben is megépíthető, kétoldali kerti szegéllyel. A feljárás szerinti jobb oldalon 1 ½
colos acélcső korlátot kell elhelyezni, festett kivitelben. Az első 18,50 m hosszú rámpa 5 %-os
emelkedési szöggel, a második 9,00 m hosszú rámpa 6 %-os emelkedési szöggel készülhet. A
felújítási munkákat a jelenlegi lépcső szerkezet teljes elbontásával kell kezdeni, és térkő
burkolatú lépcső és járófelületet kell építeni, kerti szegéllyel. A mozgáskorlátozott rámpa
pályaszerkezete: 25 cm 0/50 kőzúzalékos stabilizációs alapréteg, 5 cm 0/20 kiegyenlítő réteg,
4 cm homokágyazat, 6 cm térkő. Az útként is szolgáló 19,50 m2-es pihenőszint 8 cm-es térkő
burkolattal készüljön, hogy az esetleges gépkocsi forgalomnak megfeleljen.
A megmaradó lépcső elmozdult járólapjait helyre kell állítani, a lépcső 25 %-os felújítása után
megfelelő állapotba hozható, a biztonságos közlekedés feltételei megteremthetők.
3.

A kivitelezés megkezdésének ideje: a vállalkozási szerződés megkötését követően

4.

A kivitelezés befejezésének határideje: 2018. szeptember 28.
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5.

A pályázatra olyan természetes személy vagy szervezet jelentkezhet, aki a 3. pontban
leírt munkák elvégzésére az elmúlt két évben (2016., 2017.) legalább egy a munka
tárgya szerinti referenciával rendelkezik, és ezt a beadott pályázatban igazolja. Az
igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és
helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.

6.

Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, tartalommal és időben
kerüljön benyújtásra. Ha az ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik a fent
megjelölt címre, úgy az nem értékelhető.

7.

Bírálati szempont: Legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatás

8.

Az ajánlatot megfelelően összeállítva, zárt borítékban, két példányban kell benyújtani:
egy eredeti és egy másolati példányban. A példányok közötti esetleges különbözőség
esetén az eredeti példány tekintendő a hivatalos és érvényes ajánlatnak.

9.

Helyszíni szemlére, felmérésre előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.
Kapcsolattartó: Auer József
e-mail: auer.jozsef@oroszlany.hu tel.: 20/361-4112

10. A pályázati borítékon a következő feliratot kérjük feltüntetni:
AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ
„Oroszlány, 878/10 hrssz-ú földrészleten lépcső felújításdjzj”
11. Az ajánlatot postai úton vagy személyesen a következő címre kell eljuttatni:
Polgármesteri Hivatal, Információs Iroda
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
12. Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők:
2018. június 15. nap :
Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja, a
dokumentáció rendelkezési állásának kezdő napja
2018. július 2. 1000 óra:

Az ajánlattételi határidő lejárta
Az ajánlatok felbontásának időpontja

2018. július 2. 1100 óra

Az eredményhirdetés időpontja

13. Az ajánlatok felbontása és az eredményhirdetés helye:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal / II. emeleti tárgyalóterem
(2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.)

