Iktatószám: 14-TG/19-32/2021.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt felhívásban eljárást hirdet az
Oroszlány, Szent Borbála tér 1. számú és 878/2 helyrajzi szám alatti Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és
Könyvtár épületéhez külső személyfelvonó építés és akadálymentes vizesblokk kialakítás komplett
kivitelezése tárgyában a rendelkezésre bocsátott szakági műszaki dokumentációk megvalósításának
GENERÁL műszaki ellenőrzésére, építészeti, épületgépészeti és épületvillamossági szakágakban
jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr bevonásával.
Ajánlatkérő neve

címe

adószáma

bankszámla száma

Oroszlány Város
Önkormányzata

2840 Oroszlány,
Rákóczi F. út 78.

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

Az ajánlatkérés dokumentumai:
 Ajánlattételi felhívás
 Kiviteli tervdokumentáció (02_MELLÉKLET_Tervdokumentácó_KFMKK_felvonó_kivitelezés.zip)
 Ajánlati lap (03_Ajánlati_lap- Árajánlat_KFMKK_felvonó_kivitelezés_MŰSZ_ELL.xlsx)
 Szerződés tervezet (04_Váll_szerz_tervezet – KFMKK_személyfelvonó_kivitelezés_műsz_ell.docx)
A munka tárgya:
A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár épületéhez külső felvonó építési munkálataira vonatkozó
GENERÁL műszaki ellenőri feladatok ellátása.
A tervezett beruházás műszaki tartalma, becsült értéke, kivitelezési határidők:
A kiviteli tervdokumentációban szereplő személyfelvonó építése során a szükséges teherhordó falak
részleges bontása történik, a bontással érintett nyílásokba új áthidalók kerülnek elhelyezésre. A
személyfelvonó belső lehatárolásához belső válaszfalak építése szükséges.
A liftház/liftakna tartószerkezetének elhelyezéséhez alapozás készül. Az új alapozás mellett a bontással
érintett épületrészen a lábazati vízszigetelés javítása szükséges.
Az épület kivitelezési tevékenységgel érintett területein új külső és belső nyílászárók elhelyezése,
valamint hőszigetelés beépítése is szükséges.
A személyfelvonó az FE/MMBO/01672/2021. számú létesítési engedélyben szereplő paraméterekkel
kerül kivitelezésre, melynek során fontos a felvonó elektromos kapcsolódásának biztosítása az épület
meglévő elektromos valamint tűzvédelmi rendszeréhez. A személyfelvonóra tetőfedés készül.
Az épületen belül kialakításra kerül egy akadálymentes
épületvillamossági, és –gépészeti megvalósítása szükséges.

vizesblokk,

melynek

építészeti,

A fentiekben részletezett feladatok a személyfelvonó építése során felmerülő főbb kivitelezési
feladatokat taglalják, további műszaki tartalom a kiviteli tervdokumentációban került részletezésre.
A kivitelezési munkákra – az Önkormányzat által – tervezett költség nettó 25.390 e Ft.
Ajánlatkérő rendelkezésre bocsájtja a kivitelezési munkára vonatkozó közbeszerzési eljárás során
közreadott műszaki dokumentációt.
A kivitelezés megkezdésének ideje:
a sikeres közbeszerzési eljárást és a vállalkozási szerződés
megkötését követően
A kivitelezés befejezésének határideje: 2021. október 15.
Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők, egyéb információk:
2021. július 19. (hétfő)
Jelen ajánlattételi felhívás megjelenésének, egyben
dokumentáció rendelkezésre állásának kezdőnapja.

a
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2021. július 22. (csütörtök) 10:00 óra
2021. július 23. (péntek) 10:00 óra

Az ajánlattételi határidő lejárta.
Az Önkormányzat eljárásrendje szerint, a beérkezett ajánlatok
vizsgálata és az Ajánlattevővel való közlését követően az
Ajánlatkérő újabb ajánlattételre hívja fel a résztvevőket.

2020. július 26. (hétfő) 10:00 óra

Az Ajánlattevő végső ajánlatának benyújtása.

Ajánlattétel módja:
Ajánlat tehető a csatolt „Ajánlati lap - Árajánlat” kitöltött lap 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 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.
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 Nagy
Gábor (e-mail: nagy.gabor@oroszlany.hu; mobil: +36 (20) 294-3682)
Oroszlány, 2021. július 19.

Lazók Zoltán s.k.
polgármester
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