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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány, vízellátó vezeték vagyonértékelése

Tisztelt Ajánlattevő!
Előzmények
A KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosítószámú „Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer”
elnevezésű projekt keretében Oroszlány városában lakossági hulladékudvar építése tervezett. Az oroszlányi
hulladékudvar tervezett helyszínén (Oroszlány 0293/3 hrsz.) közműves ivóvíz ellátás nem állt rendelkezésre,
ezért a kommunális vízigények kielégítése érdekében Oroszlány Város Önkormányzata kiépítette a
szükséges ivóvíz gerincvezetéket. Annak érdekében, hogy az új vezeték üzemeltetésre átadható legyen az
Északdunántúli Vízmű Zrt. részére, vagyonértékelést szükséges készíttetni.
Fentiek alapján Oroszlány Város Önkormányzata árajánlatot kér az Oroszlányban tervezett lakossági
hulladékudvar ivóvízellátására kiépült ivóvíz gerincvezeték vagyonértékelésére.
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 nyertes ajánlatevő feladata lesz a 270 fm hosszúságú NA 100 PE100 SDR 17-es ivóvíz nyomóvezeték és a
hozzá tartozó 1 db NA200/NA100-as leágazó csomópont, 2 db NA100-as feltalaji kitörésbiztos tűzcsap, 1db
1000-es műanyag vízmérőakna, valamint 14 fm D40 KPE bekötővezeték teljeskörű vagyonértékelése a
vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő tartalommal.
A nyertes Ajánlattevő részére Ajánlatkérő elektronikus formában biztosítja az elkészült víziközmű műszaki
átadási dokumentációját.
Az eljárás keretében átalányáras szerződés kerül megkötésre, a nyertes ajánlattevő teljeskörűségi
nyilatkozatot tesz az árajánlatában foglaltakra tekintettel.
A kiválasztás szempontja: legkedvezőbb ár-érték arányú árajánlat.
A konzultációra lehetőséget biztosítunk az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
Kapcsolattartó neve: Kovács Gábor Ferenc
e-mail:
kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu
telefonszám:
+36 (20) 316-91-25
A munkák befejezési véghatárideje: 2020. február 17. (hétfő)
Ajánlattételi határidő: 2020. január 13., (hétfő) 10:00 óra.
Ajánlattétel módja:
A mellékelt ajánlati lap aláírva (pdf) és szerkeszthető (excel) verzióban is elektronikus úton a
kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu és bartalus.laszlo@oroszlany.hu e-mail címre. Az ajánlat
elválaszthatatlan részét kell képezze legalább 5 db víziközmű vagyonértékelést tartalmazó referencia lista
is.
Az ajánlat mellékleteként benyújtandó a vagyonértékelés végzésére jogosító jogosultságok igazolása. Az
ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.
Oroszlány, 2019. december 18.
Lazók Zoltán s.k.
polgármester
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