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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt felhívásban eljárást hirdet az
Oroszlány, Kossuth Lajos utca 11. szám előtti autóbusz megállóhely kivitelezési munkálataira
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve
Oroszlány Város Önkormányzata

székhelye
2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

adószáma

bankszámlaszáma

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

Az ajánlatkérés dokumentumai:
 Ajánlattételi felhívás
 Kivitelezési tervdokumentáció
 Ajánlati lap - Árajánlat
A munka tárgya:
Az Oroszlány, Kossuth Lajos utca 11. szám előtti autóbusz megállóhely építés.
Az ajánlattevő részletes feladatai:
Oroszlány Város Önkormányzata az Oroszlány Kossuth Lajos utca 11. szám előtti autóbusz megállóhely
és a meglévő járda közötti területen térkő burkolattal ellátott, utas peron építését tervezi.
A Kossuth Lajos utca útburkolatát és a járda aszfalt burkolatát a kivitelezési munka nem érinti,
változatlanul maradnak. A tervezett peron az autóbuszra való fel és leszállás biztonságát segíti elő, az
alábbi műszaki tartalom szerint:


A tervezett peron 21,00 x 2,40 méter méretű, a munka megkezdése előtt 2 db fa kivágását és
10,00 fm utcai sövény kivágását kell elvégezni.
 A térkő burkolat helyén 25 cm vastagságban kell a földkiemelést elvégezni és a földet
elszállítani, majd a tükörkészítést elvégezni, tömörítve.
 Az útburkolat és a tervezett peron közötti meglévő szegélyt el kell bontani, és új kiemelt
szegélyt kell építeni 21 fm hosszban.
 A térkő burkolatot kerti szegéllyel határoljuk, melynek hossza 26 fm
 A tervezett peron pályaszerkezeti kialakítása:
- 6 cm térkő burkolat
- 3 cm vtg. ágyazó homok
- 10 cm vtg. CKt alapréteg
- 10 cm vtg. homokos kavics ágyazat
 Az elkészült peronon egy három hátfalas Alma-Rend Quattro típusú autóbusz váró felépítményt
kell elhelyezni.
 Az autóbusz megállóhelyet jelző felfestést tartós kivitelben kell elkészíteni fehér színben.
A kivitelezési munkák végzésének ideje alatt az érintett közút forgalmát folyamatosan biztosítani kell.
Az ajánlattétellel kapcsolatos részletek:
1. A kivitelezés megkezdésének ideje: a vállalkozási szerződés megkötését követően.
2. A kivitelezés befejezésének határideje: 2019. április 30. (kedd).
3. Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, tartalommal és időben kerüljön benyújtásra.
Ha az ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik az alább megjelölt címre, úgy az nem
értékelhető.
4. Ajánlattétel módja: Ajánlat tehető a csatolt „Ajánlati lap - ÁRAJÁNLAT” (Ajánlati lap - ÁRAJÁNLAT.xlsx)
kitöltött lap megküldésével elektronikus úton az auer.jozsef@oroszlany.hu email címre.
Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.

5.

Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők:
2018. november 23. (péntek)

Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja, a
dokumentáció rendelkezési állásának kezdő napja.
2018. november 30. (péntek) 1000 óra:
Az ajánlattételi határidő lejárta, egyben az ajánlatok
felbontásának időpontja
6. Helyszíni szemlére, felmérésre előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk. Kapcsolattartó:
Auer József
e-mail: auer.jozsef@oroszlany.hu
mobil: +36 (20) 361-4112
7. Ajánlatok elbírálásának szempontjai:
 Ajánlati ár (legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatás)
 Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében e célra biztosítandó forrás rendelkezésre állása
a jelen eljárás során benyújtott legalacsonyabb összegű árajánlat függvényében.
Oroszlány, 2018. november 23.

Lazók Zoltán
polgármester
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