Iktatószám 14-TG/354-1/2018.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1. Oroszlány Város Önkormányzata (címe: 2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.) mint ajánlatkérő (a
továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt felhívásban ajánlatot kér játszóterek és kutyafuttató őrzésére
2. Szerződéses feltételek:
A szerződés típusa: megbízási szerződés.
A megbízó megbízza a nyertes ajánlattevőt az Oroszlány Város Önkormányzata tulajdonában lévő
- Alkotmány úti,
- Április u. 515/12 hrsz.-ú ingatlanon lévő
- Haraszthegyi u. 1/b. és 1/c. épületek közötti,
- Rákóczi F. út 63. és 65. sz. épületek mögötti játszótér,
- Népek barátsága u. 6-8-10. sz. épület mögötti,
- Népek barátsága u. 7-15. számú épületek közötti,
- Népek barátsága u. 14-18. sz. épületek mögötti,
- Petőfi udvar 1-2. sz. épületek mögötti,
- Fürst S. u. 32 és 40 sz. épületek mögötti,
- Rosenberg u. 9-11. sz. előtti,
- Szeptember 6. utcai,
- Táncsics Mihály út 25-29. sz. épületek mögötti
- Táncsics Mihály út 39-41. épület melletti,
- Táncsics udvar 4-5. sz. épület előtti,
- Takács I. u. 19-43. sz. tömbbelső,
- Takács I. u. 45-67. sz. tömbbelső játszóterek, továbbá
- az Oroszlány 504/1 helyrajzi szám alatti területen lévő kutyafuttató
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásával az alábbiak szerint:
- A Polgármesteri Hivatal Beruházási és Településüzemeltetési Osztályával egyeztetett
időpontokban nyitja és zárja (általános szabályként nyitás reggel 8 órakor, zárás sötétedéskor)
azokat a játszótereket/kutyafuttatót, amelyek körbe vannak kerítve.
- Napi rendszerességgel (legalább 4 alkalom/játszótér) elvégzi a játszóterek/kutyafuttató
ellenőrzését, szúrópróbaszerűen késő esti illetve éjszakai ellenőrzést is végez.
- A játszótéri/kutyafuttató eszközök meghibásodását, esetleges rongálását haladéktalanul
bejelenti a játszóterek/kutyafuttató folyamatos karbantartását végző Varikont Kft. (jogutódlás
miatt 2019. január 1-től Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.) felé.
- A játszótereket/kutyafuttatót nem rendeltetésszerűen használókat felszólítja tevékenységük
beszüntetésére.
- Rendzavarás esetén – amennyiben szükséges – értesíti a közterület-felügyeletet vagy a
rendőrséget.
- Az őrzésre vonatkozóan – a cég megnevezésével – a játszóterekre/kutyafuttatóra tájékoztató
táblát helyez ki.
- Az ellenőrzésekről naplót vezet, amelyet legalább 2 heti rendszerességgel a Varikont Kft.
(jogutódlás miatt 2019. január 1-től Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.) felé bemutat.
A szerződés időbeli hatálya: 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszak.
3. Pénzügyi feltételek:
- Az Ajánlatkérő az őrzési feladatok ellátásának havi díjára kér ajánlatot. A nyertes ajánlattevő a
szerződés teljesítéséért az ajánlatában megjelölteken kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra
nem jogosult.
- Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nyertes ajánlattevő havonta utólag, a teljesítésigazolás
után jogosult számla benyújtására. Megbízó a számlát az igazolt teljesítést követő 30 napon
belül átutalással egyenlíti ki.

4. Alkalmassági feltételek:
- A pályázatra olyan természetes személy vagy gazdasági társaság jelentkezhet, aki az elmúlt
három évben legalább három, a beszerzés tárgya és értéke 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.
5. Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
6. Az ajánlatot két példányban (egy eredeti és egy másolat), megfelelően összeállítva, zárt borítékban kell
benyújtani.
7. A borítékon a következő feliratot kérjük feltüntetni:
„Ajánlat: Játszóterek és kutyafuttató őrzése. Csak bontási ülésen bontható!”
8. Az ajánlatot postai úton vagy személyesen a következő címre kell eljuttatni:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, Beruházási és Településüzemeltetési Osztály, II. emelet 64. számú
iroda (cím: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.)
9. Az ajánlatok felbontásának helye: Polgármesteri Hivatal II. emelet 64. számú iroda (2840 Oroszlány,
Rákóczi Ferenc út 78.)
10. Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők:
- 2018. december 5. Az ajánlati felhívás megjelenésének napja, a dokumentáció rendelkezésre
állásának kezdő napja.
- 2018. december 14. 1000 óra Az ajánlattételi határidő lejárta és az ajánlatok felbontásának
időpontja.
- Eredményhirdetés ideje: 2018. december 14. 1200 óra, helye: Oroszlányi Polgármesteri
Hivatal, II. emelet 64. sz. iroda, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
- A szerződéskötés tervezett időpontja: 2018. december 17. 1000 óra.
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás eredménytelenné nyilvánítására vagy az ajánlat
visszautasítására.
Az ajánlattétellel kapcsolatban további információ kérhető Gergely Édua műszaki ügyintézőtől a 34/361444/141 telefonszámon.
Oroszlány, 2018. december 5.
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Bartalus László
beruházási és településüzemeltetési
osztályvezető

