Iktatószám: 14-TG/239-1/2020

AJÁNLATÉTELI FELHÍVÁS
Közlekedésfejlesztés, közterület rendezési tervezési feladatra
(Oroszlány, Népekbarátsága u. 16-20. számok környezetében parkolólemez és labdapálya létesítésének,
valamint a József Attila közben parkolólemez bővítésének tervezése)
Tisztelt Ajánlattevő Tervező!
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tervezési ajánlatot kér Közlekedésfejlesztés,
közterület rendezési tervezési feladatra vonatkozó kiviteli tervdokumentációk készítésére.
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

•

1. Melléklet (02_1_MELLÉKLET – Helyszínrajz_Bánki_16-20_parkoló.pdf)

•

2. Melléklet (02_2_MELLÉKLET – Helyszínrajz_JAÁI_parkoló.jpg)

•

Ajánlati lap (03_Ajánlati lap - Bánki_16-20_és_József_A_köz_parkolók.xlsx)

•

Szerződés tervezet (04_Terv_szerz_tervezet - Bánki_16-20_és József_A_köz_parkolók.docx)

Elvégzendő tervezési feladat:
I. Az Oroszlány, Bánki Donát utca 12. és 24. számok környezetében fennálló gépjármű parkolási
problémák enyhítése érdekében a meglévő, salakos labdapálya helyén parkolólemez létesítésére;
II. Az I. pont szerinti, jelenleg használaton kívüli, felszámolásra kerülő labdapálya helyett az Oroszlány,
Bánki Donát utca 20-24. és Népekbarátsága utca 24-26. számok közötti közterületen új,
körbekerített, multifunkciós labdapálya létesítésére.
III. József Attila Általános Iskola bővítéséhez kapcsolódóan a József Attila közben meglévő
parkolólemez 16 álláshellyel történő bővítésére.
vonatkozó kiviteli tervek elkészítése.
A tervezési feladat részét képezi a közműszolgáltatói, szakhatósági, hatósági egyeztetések lefolytatása és
a tervezett kivitelezéshez szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése.
Tervezési terület:
I. Oroszlány, Bánki Donát utca 16. és 20. számok közötti 1977/11 helyrajzi szám (önkormányzati
tulajdon),
II. Oroszlány, Bánki Donát utca 20-24. és Népekbarátsága utca 24-26. számok közötti 1978 helyrajzi
szám (önkormányzati tulajdon)
III. Oroszlány, József Attila közi 623/18 helyrajzi szám (önkormányzati tulajdon)
a mellékelt helyszínrajzok (1-2. Melléklet) szerint.
Tervezési határidő: 2021. február 15. (hétfő).
A terv munkaközi állapotban egyeztetendő az Ajánlatkérő képviselőivel.
Az egyösszegű ajánlat terjedjen ki a tervek elkészítésének ütemezésére (geodézia, időközi
közműegyeztetések, szükség szerint helyszíni szemle, stb…), ellenszolgáltatásra, esetleg a fentitől eltérő
vállalási határidőre.
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Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők, egyéb információk:
2020. november 5. (csütörtök)

Jelen ajánlattételi felhívás megjelenésének, egyben a
dokumentáció rendelkezésre állásának kezdőnapja.
2020. november 11. (szerda) 10:00 óra Az ajánlattételi határidő lejárta, az Ajánlattevő ajánlatának
benyújtása.
2020. november 12. (csütörtök) 10:00 óra Az Önkormányzat eljárásrendje szerint, a beérkezett ajánlatok
vizsgálata és az Ajánlattevővel való közlését követően az
Ajánlatkérő újabb ajánlattételre hívja fel a résztvevőket.
2020. november 13. (péntek) 10:00 óra Az Ajánlattevő végső ajánlatának benyújtása.
Ajánlattétel módja:
Ajánlat tehető a csatolt „Ajánlati lap - Árajánlat” kitöltött lap (03_Ajánlati lap - Bánki_1620_és_József_A_köz_parkolók.xlsx) megküldésével elektronikus úton a bartalus.laszlo@oroszlany.hu és
szabo.mihaly@oroszlany.hu email címekre.
A pályázatra olyan természetes személy vagy szervezet jelentkezhet, aki/amely a feladat elvégzésére
jogosult (közlekedésépítés K-KÉ jogosultság) és ezt a beadott pályázatában igazolja.
Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, tartalommal és időben kerüljön benyújtásra.
Ha az ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik a jelen felhívásban megjelölt címre, úgy az nem
értékelhető (érvénytelen ajánlat).
Az ajánlatok titkosságát az Ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.
Bírálati szempont:
Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében e célra biztosítandó forrás rendelkezésre állása a
jelen eljárás során benyújtott legalacsonyabb összegű árajánlat függvényében.
Helyszíni szemle biztosítása:
Helyszíni szemlére, felmérésre előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk. Kapcsolattartó: Bartalus
László (e-mail: bartalus.laszlo@oroszlany.hu; mobil: +36 (20) 264-9432)
Oroszlány, 2020. november 4.

Lazók Zoltán s.k.
polgármester

Oldal: 2/2

