Iktatószám: 14-TG/164-1/2019.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt felhívásban eljárást hirdet az
Oroszlány, Mindszenti utca cca. 0+850,0 km szelvényében tervezett, kijelölt gyalogos-átkelőhely
kialakításának kivitelezési munkálataira
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve

székhelye

adószáma

bankszámlaszáma

Oroszlány Város Önkormányzata

2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

Az ajánlatkérés dokumentumai:
 Ajánlattételi felhívás
 Kivitelezési tervdokumentáció
 Ajánlati lap
A munka tárgya:
Az Oroszlány, Mindszenti utcai BorgWarner autóbusz megállóhely környezetében kijelölt gyalogosátkelőhely kialakítása és csatlakozó járdaszakaszok megépítése.
Az ajánlattevő részletes feladatai:
A kijelölt gyalogos-átkelőhelyet az autóbusz megállóhely előtt a közvilágítási lámpa mellett, a 0+842,91 km
szelvényben kell kialakítani az UT-2 számú helyszínrajz szerint. A gyalogos átkelőhelyet 1,50 m szélességű
19 m hosszúságú aszfaltozott, kétoldali szegéllyel ellátott járdával kell összekötni.
Az autóbusz megállóhely után a 0+920,14 km szelvényig csatlakozó aszfaltozott, kétoldali szegéllyel ellátott
járdát kell kiépíteni 15 fm hosszban 1,50 m szélességben, mely szintén csatlakozik az autóbusz
megállóhelyhez.
A pályaszerkezeteket az ÚT-3 számú terv szerint kell megépíteni.
A meglévő útpálya szerkezetét 6 cm vastagságban fel kell marni a tervezett gyalogos-átkelőhely alatt 4,0 m
szélességben és 6,0 m hosszban, összesen 24,0 m2 felületen, amit 6 cm vtg. AC11 aszfalt kopóréteggel kell
visszaépíteni (6.2. UT-2 Helyszínrajz_M tervlapon jelölve).
A KM-1 helyszínrajz alapján a kivitelezési munka érint egy 20 KV-os kábelt, ezért gépi földmunka ott nem
végezhető és szakfelügyeletet kell biztosítani.
A gyalogos átkelőhely megvilágítását ki kell építeni, megfelelőségét fénymérési jegyzőkönyvvel kell igazolni.
A kivitelezési munkák végzésének ideje alatt az érintett közutak forgalmát folyamatosan biztosítani kell.
1.

A kivitelezés megkezdésének ideje: a vállalkozási szerződés megkötését követően.

2.

A kivitelezés befejezésének határideje: 2019. július 31.

3.

A pályázatra olyan természetes személy vagy szervezet jelentkezhet, aki/amely a fentiekben
részletezett munkák elvégzésére az elmúlt két évben (2017., 2018.) 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.

4.

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.

5.

Bírálati szempont: Legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatás, valamint a jótállás vállalt időtartama.

6.

Helyszíni szemlére, felmérésre előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk. Kapcsolattartó:
Auer József
e-mail: auer.jozsef@oroszlany.hu
mobil: +36 (20) 361-4112

7. Ajánlattétel módja: Ajánlat tehető a csatolt „Ajánlati lap - Árajánlat” kitöltött lap, valamint annak
mellékleteként a tételes ajánlati költségvetés (Költségvetési kiírás – ÁRAJÁNLATHOZ.xlsx)
megküldésével elektronikus úton az auer.jozsef@oroszlany.hu email címre.
Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.
8.

9.

Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők:
2019. május 16.

Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja,
dokumentáció rendelkezési állásának kezdő napja.

a

2018. május 24. (péntek) 1000 óra:

Az ajánlattételi határidő lejárta, egyben az ajánlatok
felbontásának időpontja.

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, 2019. május 16.

Lazók Zoltán sk.
polgármester

Oldal: 2/2

