Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretében
Közbeszerzési értékhatár alatti eljárás

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata ezúton kér ajánlatot közbeszerzési szakértői feladatok ellátására a
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretében saját szabályok szerinti
kiválasztási eljárásrendje szerint.
A projekt keretében ~500 millió Ft támogatást nyert el az Önkormányzat és az Oroszlányi Bányászati
Múzeumot működtető Létesítményeket Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. A projekt generál
kivitelezése 2020. szeptemberében megkezdődött, a többi projekttevékenység ellátásának
megrendeléséhez szintén közbeszerzési eljárások eredményeként köthető szerződés.
A projekt keretében további 2 közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges (kiállítás-építés,
belsőépítészeti kivitelezés és eszközbeszerzés). A Közbeszerzési Hatóság részére fizetendő
hirdetményi díjakat nem kérjük beárazni az ajánlatkérés keretében.
Az ajánlati árat akként kérjük megállapítani, hogy a projekt keretében lefolytatandó közbeszerzési
eljárás(ok) teljeskörű lefolytatását vegyék figyelembe, azaz 2 db közbeszerzési eljárás lefolytatása
szükséges a projektre alkalmazandó közbeszerzési eljárásrendek alkalmazhatóságának vizsgálatát
követően (kbt. 115. § és / vagy 117. § szerinti eljárások)
Oroszlány Város Önkormányzata ezúton kéri fel Önöket a fentebb megjelöltek szerinti feltételekkel
ajánlattételre a megjelölt határidőig. Az ajánlatukat a megfelelő céges azonosító adatokkal ellátva
kérjük megküldeni cégszerűen aláírva, szkennelve vagy személyesen benyújtva az alábbi
elérhetőségekre a felhívás mellékeltében kiadott ajánlati lap kitöltésével.
Az ajánlathoz kérjük csatolni a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadói jogosultsággal
rendelkező, az eljárás(ok) lefolytatásában részt vevő szakértő megnevezését, lajstromszámát, valamint
néhány általa lefolytatott jelentősebb közbeszerzési eljárás referenciaként történő megnevezését.
Ajánlatkérő:
Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., adószám: 15729631-2-11)
Ajánlattételi határidő:
2020. szeptember 24. (csütörtök) 10 óra
Ajánlat benyújtásának módja, helye:
Az ajánlatukat a céges azonosító adatokkal is kitöltött és cégszerűen aláírt felolvasólapon kérjük
benyújtani (felhívás melléklete).
Az ajánlat benyújtható email formájában szkennelt dokumentumként csatolva vagy személyesen az
alábbi elérhetőségekre.
emailben: imro.janos@oroszlany.hu és molnar.milena@oroszlany.hu
személyesen: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., II. emelet 42.
vagy 43. Iroda; A zárt borítékra kérjük feltüntetni: „TOP-1.2.1-15 közbeszerző”.
Az ajánlatkéréssel kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Imrő János pályázati referens; 06-20/280-5124; 06-34/361-444 /148-as mellék;
Oroszlány, 2020. szeptember 18.

