Iktatószám: 14-TG/313-1/2018.

AJÁNLATÉTELI FELHÍVÁS
Katona József utca felújítása című eljáráshoz
Tisztelt Ajánlattevő!
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) kivitelezési ajánlatot kér útfelújtási
beruházásra.
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve

székhelye

adószáma

bankszámlaszáma

Oroszlány Város Önkormányzata

2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

A munkával érintett terület: Oroszlány, 181/15 helyrajzi szám alatti ingatlan (Katona József utca), illetve az
Arany János utca (Oroszlány 104 hrsz.) és József Attila utca (Oroszlány 151 hrsz.) csatlakozó részei.
Előzmények:
Oroszlány Város Önkormányzata a közigazgatási területén található utolsó zúzott kő burkolattal rendelkező
belterületi utcáinak korszerűsítése mellett döntött. E döntés keretei között, a beruházás során az oroszlányi
Katona József utca Arany János – József Attila utcák közötti szakasza aszfalt burkolatot kap és a folyamatos
fenntartási feladatokat okozó vízelvezetési hiányosságok is megoldásra kerülnek.
Elvégzendő feladat:
Vállalkozó feladata az útfelújítás teljeskörű kivitelezése a mellékelt kiviteli tervdokumentáció alapján. Az
ajánlatadás során nem kizárólag a mellékelt árazatlan költségvetés beárazását, hanem a megvalósításhoz
szükséges összes, esetlegesen a tervekben nem szereplő költséget (pl.: forgalomtechnika, minősítő
vizsgálatok stb.) kérjük feltüntetni!
A nyertes Ajánlattevő az elvégzett munkáról műszaki átadási dokumentációt és megvalósulási terveket (2 pld
papír, 1 pld elektronikusan (pdf) és szerkeszthető .dwg formátumban is) készít. Nyertes Ajánlattevő részére
1 pld tervdokumentációt papír alapon és a megvalósulási terv elkészítéséhez .dwg formátumban Ajánlattevő
biztosítja.
A munkák befejezési határideje: 2018. november 30.
A helyszín felmérésére, megtekintésére, konzultációra lehetőséget biztosítunk, időpont egyeztetés az alábbi
elérhetőségek bármelyikén:
Kapcsolattartó neve: Bartalus László
e-mail:
bartalus.laszlo@oroszlany.hu
telefonszám:
+36 (20)/264-9432
Ajánlattételi határidő: 2018. október 15., (hétfő) 10:00 óra.
A kiválasztás szempontja: legkedvezőbb ár-érték arányú árajánlat.
Ajánlattétel módja: Ajánlat tehető a tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetés 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.
Oroszlány, 2018. október 8.

Bartalus László
beruházási és településüzemeltetési
osztályvezető

