AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt felhívásban eljárást
hirdet az Oroszlány, Borbála telepi orvosi rendelő és szolgálati lakás karbantartási
munkálataira.
Ajánlatkérő neve
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Oroszlány Város
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2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.
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1. A munka tárgya:
Az Oroszlány, Móricz Zsigmond utca 2. szám, 1975/1 hrsz. alatti orvosi rendelő és szolgálati
lakás, belső udvar felőli oldalán, az összekötő épületrész karbantartási munkái.
2. Az ajánlattevő részletes feladatai:
Az Oroszlány, Móricz Zsigmond utca 2. szám, 1975/1 hrsz. alatti orvosi rendelő és szolgálati
lakás, belső udvar felőli oldalán, az összekötő épületrészhez csatlakozó orvosi rendelő és
szolgálati lakás megromlott műszaki állapota miatt halaszthatatlanná váltak az alábbi
karbantartási és helyreállítási munkák:
Bádogos munka:
Az orvosi rendelőt és szolgálati lakást összekötő épületrész udvar felőli hátsó oldalon a
csapadékvíz elvezető függőeresz csatorna teljes cseréje szükséges a csatornatartó elemekkel,
6,50 m hosszban. A szolgálati lakás felőli oldalon a csatorna elemek az elkorrodált és
helyükből kimozdult tartóvasak miatt kifordultak, vízelvezetésre nem alkalmas, a
csapadékvíz a szolgálati lakás falát áztatja, melynek falazata már a víz és fagy következtében
jelentősen károsodott. A csatorna cseréje halaszthatatlan.
Az orvosi rendelő és az összekötő nyaktag épületrész csapadékvíz levezető csatornáját
cserélni kell 2 x 4,00 m hosszban a tartóbilincsekkel együtt. Az összekötő nyaktag
csapadékvízét 9,00 m hosszban Φ 110 mm átmérőjű műanyag csővel az épülettől el kell
vezetni, a kivezető műanyag csövet az orvosi rendelő falához kell rögzíteni csőbilincsekkel. Az
orvosi rendelő csapadékvíz levezető csatornáját át kell vezetni a kerítésen, és az összekötő
nyaktag épületrész csapadékvizével együtt a szolgálati lakás udvarán az épülettől 2 m-re el
kell szikkasztani.
Kőműves munka:
Az összekötő nyaktag épületrész hátsó udvar felőli homlokzatvakolat 80 %-a leomlott, a
maradék vakolatot le kell vésni. A szolgálati lakás vakolata a saroknál leomlott, 1,50 m
szélességben a maradékot le kell vésni. A keletkezett törmelék elszállítása után új homlokzati
kőporos vakolatot kell készíteni. Összekötő épületrész: 6,00 x 3,50 m, szolgálati lakás 1,50 x
3,50 fm, mely összesen: 27,00 m2 homlokzati kőporos vakolat. A lábazat (6,00 + 1,50) x 0,50,
összesen: 4,00 m2 lábazati cement vakolat.
Az épület melletti régi járdát el kell bontani és helyette új járdát kell építeni, mely biztosítja a
csapadékvíz elvezetését az épület falától. A járdaépítés 20,0 m hosszban és 0,60 m
szélességben készül. A járda megépítése után a terepet is rendezni kell, hogy a csapadékvíz
elvezetése az épület falától biztosítva legyen.
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A vakolat elkészülte után a homlokzaton található vezetéket vezeték csatornában rögzíteni
kell a felújított vakolaton.
Tetőfedő munka:
A szolgálati lakás tetőszerkezetén összesen 6 db sérült, vagy hiányzó 40 x 40 cm pala
található melyeket pótolni kell a további károsodások megelőzése érdekében.
3.

A kivitelezés megkezdésének ideje: a vállalkozási szerződés megkötését követően

4.

A kivitelezés befejezésének határideje: 2018. szeptember 28.

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, Borbála telep orvosi rendelő és szolgálati lakás”
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. július 5. nap :
Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja, a
dokumentáció rendelkezési állásának kezdő napja
2018. július16. 1000 óra:

Az ajánlattételi határidő lejárta
Az ajánlatok felbontásának időpontja

2018. július 16. 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.)

