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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
közvilágítási kandeláber áthelyezésére Oroszlányban
Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatot kér Oroszlányban, a Népekbarátsága utca 33. sz.
lakótömb melletti járdában lévő, az E.ON tulajdonát képező, alacsonyfénypontú közvilágítási
kandeláber áthelyezésére a járda melletti zöldterületbe.
A munka lényeges tartalma:
Egyeztetést folytatni a közvilágítási hálózat és a kandeláber tulajdonosával a tervezett áthelyezésről,
megszerezni hozzájárulását (ennek dokumentumát átadni a megrendelőnek) és a tulajdonos általa
előírt feltételek szerint elvégezni a kandeláber áthelyezését a szükséges kábelmunkával együtt,
bemérni a lámpa és a kábel helyét, tanúsítani az elvégzett munka megfelelőségét, a munkaterületet
(aszfaltozott járdát és füvesített területet) helyreállítani, a megvalósulás dokumentumait átadni a
hálózat tulajdonosának és a Megrendelőnek. Az áttelepítendő kandeláber állapota előzetesen a
vizsgálandó, esetleg cserélhető a Megrendelő raktárában tárolt, ugyanilyen típusú, bontott, jobb
állapotúval.
Ajánlatkérés dokumentációja: 1. ajánlattételi felhívás, 2. ajánlat, 3. vállalkozási szerződés-tervezet, 4.
közvilágítási térképszelvény, 5. fotó az áttelepítendő kandeláberről.
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Az e.on-ügyintézés azonnal megkezdendő, az áttelepítés legkésőbbi befejezési határideje 2020.
augusztus 31., a felek közötti egyeztetés szerint.
Fizetési feltételek: 1 db számla nyújtható be az igazolt teljesítést követően, melynek ellenértékét a
megrendelő 30 napon belül átutalja.
Ajánlatot a csatolt „2. ajánlat” dokumentum kitöltésével, valamint a varga.szilardne@oroszlany.hu és
a bartalus.laszlo@oroszlany.hu címre való megküldésével lehet tenni, melynek határideje: 2020.
március 27., péntek 10:00 óra.
Az önkormányzat eljárásrendje szerint, a beérkezett ajánlatok vizsgálatát, és az ajánlattevőkkel való
közlését követően az ajánlatkérő újabb ajánlattételre hívja fel a résztvevőket. A végleges ajánlattétel
határideje 2020. március 31., kedd 10:00 óra.
A kiválasztás szempontja az alkalmas (felelősségbiztosítással, referenciával, e.on regisztrációval
rendelkező) ajánlattevők közül: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást igénylő. Az alkalmasság
dokumentumait a nyertes ajánlattevő nyújtja be a Megrendelőnek.
Oroszlány, 2020. március 13.

Lazók Zoltán

