AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
az Oroszlány, Szent Borbála tér 1. alatti ingatlan (hrsz.: 878/2), az Oroszlányi Közösségi Színtér
hátsó homlokzati bejáratánál akadálymentes rámpa kialakításának kivitelezési munkálataira
Tisztelt Ajánlattevő!
Az önkormányzat ebben a felhívásban ajánlatot kér kivitelezési munkára, melyet a rendelkezésre bocsátott
ajánlattételi dokumentációk szerint kell megvalósítani.
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve
Oroszlány Város
Önkormányzata

címe
2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

adószáma

bankszámlaszáma

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

Munkaterület: Oroszlányi Közösségi Színtér (cím: 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1., hrsz.: 878/2)
Az ajánlatkérés dokumentumai:
ajánlattételi felhívás, műszaki leírás, költségvetés kiírás, alaprajz, vállalkozási szerződéstervezet,
ajánlati lap.
Jelenlegi állapot leírása:
Az épület hátsó homlokzati megközelítését az uszoda felőli térről egy 4 fellépő fokból álló monolit lépcső,
és ehhez csatlakozóan egy aszfaltburkolatú terasz teszi lehetővé, a homlokzat teljes szélességében.
Akadálymentes bejárat jelenleg nem biztosított, melyet az önkormányzat a meglévő lépcső és terasz egy
részének átalakításával kíván megoldani, akadálymentes rámpa kiépítésével.
Elvégzendő feladat:
A lépcsőfokok Haraszthegyi út felőli részének mintegy 12 m hosszban történő elbontását követően, azok
helyén egy 1,5 x 1,5 m-es pihenő épül (0,00 szinten), ezt követően egy 9 m hosszú, 1,5 m széles rámpa 5,0
%-os emelkedéssel, majd ismét egy 1,5 x 1,5 m-es pihenő (+0,45 szinten), folytatólag – a 9 m-es rámpára
merőlegesen, a terasz területén – egy 2 m hosszú, 1,5 m széles rámpa 5,0 %-os emelkedéssel a terasz
szintjég (+0,55 szintre érkezve) az alaprajz szerint.
A rámpa térkőből készül kőpor ágyazatra, beton sávalapra helyezett vasbeton oldalfalakkal, kerékfogóval,
korláttal.
Megrendelő a lehető legkorábbi határidőre kéri a kivitelezés befejezését, lehetőség szerint 2018. augusztus
27-éig (hétfőig).
A tervezett átalakítás/felújítás nem engedélyköteles.
Az elbírálás szempontja: legalacsonyabb ellenszolgáltatás.
Ajánlattételi határidő: 2018. július 11., szerda 9:00 óra.
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokról e-mailben tájékoztatja az Ajánlattevőket, és eljárásrendjének
megfelelően ismételt ajánlattételre biztosít lehetőséget az ajánlattételi határidőt követő napra (az
Ajánlatkérő számára kedvezőbb feltételekkel) 2018. július 12., csütörtök 10:00 óráig. Az ajánlat
elfogadásáról (annak nagyságrendjétől függően) Oroszlány város polgármestere, vagy a Kiválasztási
munkacsoport dönt. Az ajánlat elfogadását követő nap egyben a szerződés kezdőnapja.
Ajánlattétel módja: a kitöltött „Ajánlat” lap, és a beárazott költségvetés kiírás megküldése elektronikus
úton a varga.szilardne@oroszlany.hu és bartalus.laszlo@oroszlany.hu e-mail címekre. Az ajánlatok
titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlatkérő kapcsolattartója: Varga Szilárdné 20/535-5300
Oroszlány, 2018. július 3.
Lazók Zoltán polgármester
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