AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt felhívásban eljárást
hirdet Oroszlány Város Óvodái klíma készülékek telepítése munkálataira
Ajánlatkérő neve

címe

adószáma

bankszámla száma

Oroszlány Város
Önkormányzata

2840
Oroszlány,
Rákóczi F. út
78.

15729631-2-11

12028003-00254374-00100004

1.

A munka tárgya:

Oroszlány Város Önkormányzata Oroszlány Város Óvodái klíma készülékek telepítése
munkáit tervezi az alábbiak szerint:
A klíma készülék típusa: Rcool Display
Telepítés helyei:
Brunszvik Óvoda:
8 db 5.3 KW klíma készülék telepítése csoportszobába, a kültéri egység lapostetőn
történő elhelyezésével
Táncsics Óvoda:
4 db 5.3 KW klíma készülék telepítése csoportszobába
A munkálatok elvégzésének idejét az óvodavezetés az alábbiak szerint kéri:
-

Brunszvik Óvoda:
Táncsics Óvoda:

2019. június 17 - július 5
2019. július 8 – augusztus 23

Az árajánlatnak tartalmaznia kell a teljeskörű kivitelezés munkálatainak költségét, valamint a
garanciális feltételeket.
2.

Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, tartalommal és időben kerüljön
benyújtásra. Ha az ajánlat a benyújtási határidőnél később érkezik a fent megjelölt címre,
úgy az nem értékelhető.

3.

Bírálati szempont: Legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatás a garanciális feltételek
figyelembe vételével
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4.

Az ajánlatot megfelelően összeállítva, zárt borítékban, két példányban kell benyújtani: egy
eredeti és egy másolati példányban. A példányok közötti esetleges különbözőség esetén az
eredeti példány tekintendő a hivatalos és érvényes ajánlatnak.

5.

Helyszíni szemlére, felmérésre előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.
Kapcsolattartó:
Gerenday Zsuzsanna

e-mail: gerenday@oroszlany.hu

tel.: 34/361-444/142, 06/20/487-33-94
6.

A pályázati borítékon a következő feliratot kérjük feltüntetni:
AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ
„Oroszlány Város Óvodái klíma készülékek telepítése”

7.

Az ajánlatot postai úton vagy személyesen a következő címre kell eljuttatni:
Polgármesteri Hivatal
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

8.

Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők:
2019. május 2. nap :
Az ajánlattételi felhívás megjelenésének napja
2019. május 14. 1000 óra:

9.

Az ajánlattételi határidő lejárta
Az ajánlatok felbontásának időpontja

Az ajánlatok felbontása és az eredményhirdetés helye:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal / II. emeleti tárgyalóterem
(2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.)

