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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Útbaigazító táblák beszerzése és telepítése
Tisztelt Ajánlattevő!
Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér útbaigazító táblák beszerzésére és telepítésére.
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve
Oroszlány Város Önkormányzata

címe
2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

adószáma

bankszámlaszáma

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

Az elvégzendő munka részletezése:
A legyártandó termékek műszaki paraméterei, tulajdonságai és megrendelni kívánt mennyiségei az
alábbiakban olvasható. Az ajánlat mellékleteiben látható minden egyes útbaigazító tábla megjelenése és
szövegezése és méretei.
1. Útbaigazító táblák:
- mennyiségek:
o az ajánlattételi felhívás „Útbaigazító_táblák_és_oszlopok_mennyiségei” melléklet
szerinti méretekben és mennyiségben
o a táblák méreteitől eltérni csak egyeztetést követően lehet,
- helyszínek: az ajánlattételi felhívás mellékleteiben szereplő 4 db térkép alapján
o a térképeken látható sorszám alapján a mellékelt dokumentumokban, továbbá a
mellékletek alapján látható az összes tábla szövegezése és méretei
- megjelenés: 1 oszlopos kivitel, darabonként eltérő tábla mennyiséggel/tábla mérettel a
mellékelt dokumentumok szerint.
- táblák paraméterei:
o méret:
 az ajánlattételi felhívás mellékletében minden tábla esetén feltüntetésre került
az elvárt méret
o szín: barna alapon-fehér betűkkel
o anyaga: rozsdamentes acél vagy 0,3 mm vastag alu-szendvicslemez
o betűtípus: „Calibri”; félkövér
- oszlopok paraméterei:
o mennyiség: 29
 a táblák egy oszlopra legyenek felszerelve, a táblák a közepénél legyenek az
oszlophoz rögzítve
o minden tábla esetén megadtuk a mellékletben látható módon, hogy melyeknek kell
mindkét irányból látszaniuk. Ilyen esetekben a különböző irányból látszódó táblákát
közös oszlopra, egymásnak háttal, lehetőség szerint azonos magasságba kérjük
felszerelni.
o méret:
 a talajfelszín felett 1 m-rel kezdődik az oszlopon a tábla, útbaigazító táblánként
az 1 m feletti oszlopmagasság az utcanevek mennyiségétől függ
 a talajfelszín alatt 60-80 cm az oszlopok mérete
o oszlopok rögzítése: bilinccsel
o kivitelezés: talajban fagyhatár alatt (60-80 cm mélységben) C16 betonnal rögzítve
o anyaga: 76 mm átmérőjű „KRESZ oszlop” lebetonozható kivitelben.
o az ajánlatnak tartalmaznia kell az oszlopok telepítésének árát is, amibe bele tartozik
minden nemű költség (pl.: földmunka, szállítás, közműegyeztetés, esetlegesen
szükséges vizsgálatok ára pl. (fémdetektoros vizsgálat és lőszermentesítés).
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Az Ajánlattevő további költség elszámolására nem jogosult.
Az Ajánlattevő vállalja a táblák telepítési helyszíneire az oszlopok helyének kialakítását és rögzítését.
A Megrendelő vállalja, hogy adott területen felveszi a kapcsolatot a tulajdonosokkal és egyeztet az
elvégzendő munkáról.
A Megrendelő vállalja, hogy akár az ajánlattétel beadása előtt is, kiválasztás esetén a munka lefolytatásakor
a telepítési helyszíneket bemutatja, szükséges egyeztetésekre rendelkezésre áll.
Ajánlattevő vállalja, hogy a gyártás megkezdése előtt a táblák megjelenésével kapcsolatban (anyag, szín)
egyeztet a Megrendelővel, melyhez a minta darabot az Ajánlattevő díjmentesen biztosítja.
Az útbaigazító táblák legyártása kizárólag a Megrendelő jóváhagyásával kezdhető el.
Kapcsolattartó neve: Gergely Édua
e-mail cím: gergely.edua@oroszlany.hu
telefonszám: +36-20/968-38-25
Az ajánlat terjedjen ki a termékek árára, a szállítási költségre, továbbá szállítási határidőt valamint a
garanciális időtartamot beleértve.
A kiválasztás szempontja: az ajánlatkérő elvárásainak leginkább megfelelő megjelenésű, minőségű, kedvező
árú, és kedvező garanciális időtartammal rendelkező termékek.
Ajánlattételi határidő: 2018. július 25. 14:00 óra.
Az ajánlattétel módja: az ajánlatnak elektronikus úton való megküldése a gergely.edua@oroszlany.hu és
bartalus.laszlo@oroszlany.hu e-mail címekre. Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az
ajánlattételi határidő lejártáig.
Oroszlány, 2018. július 17.
Bartalus László
beruházási és településüzemeltetési
osztályvezető

