Iktatószám: 14-TG/41-3/2021

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt felhívásban eljárást hirdet az
Oroszlány, Óvoda köz 1-2. számú és 539 helyrajzi szám alatti Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsőde
épületének bővítése tárgyában – a TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00002 azonosítószámú és „Bölcsődei
férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázat keretében történő – műszaki ellenőrzési feladatainak
ellátására.
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
 Melléklet (02_MELLÉKLET - Műszaki tartalom.pdf)
 Ajánlati lap (03_Ajánlati_lap IV- Árajánlat_bölcsőde_bővítés_műszaki_ellenőr.xlsx)
 Szerződés tervezet (04_VÁLLALKOZÁSI_szerz_terv - Bölcsőde_bővítés_műsz_ell.pdf)
A munka tárgya:
Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsődéjének bővítési munkálataira vonatkozó szakági építési
műszaki ellenőri (ME-É) feladatok ellátása.
A tervezett beruházás műszaki tartalma, becsült értéke, kivitelezési határidők:
Mellékletben részletezett műszaki tartalom szerint.
A kivitelezési munkákra – az Önkormányzat által – tervezett költség nettó 169.212 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: a munkaterület átadás-átvételi eljárást követő 8 hónap.
Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők, egyéb információk:
2021. július 30. (péntek)
Jelen ajánlattételi felhívás megjelenésének, egyben a
dokumentáció rendelkezésre állásának kezdőnapja.
2021. augusztus 4. (szerda) 10:00 óra
Az ajánlattételi határidő lejárta.
2021. augusztus 5. (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.
2021. augusztus 6. (péntek) 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 (építési műszaki ellenőri ME-É 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.
Az ajánlatok titkosságát az Ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.
Oldal: 1/2

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 30.

Lazók Zoltán s.k.
polgármester
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