AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
az Oroszlány, „CULTPLAY – Interaktív tematikus parkok – A kulturális örökség innovatív használata” című
projekt műszaki ellenőrzésére (SKHU/1601/1.1/209 projekt)
Tisztelt Ajánlattevő!
Oroszlány Város Önkormányzata a Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében pályázati
forrást nyert a „CULTPLAY” tematikus játszótér megvalósítására az oroszlányi Haraszt-hegyen.
A játszótér központi eleme egy egyedi mászóvár (Oroszlány város testvértelepülése, Vágsellye kastélyának a
másolata), kiegészítve több játszóeszközzel, esésvédő burkolattal, köztéri utcabútorokkal, ivókúttal,
térfigyelő kamerarendszerrel, elkerített területen, mellette nyilvános WC-vel (ivóvíz és szennyvíz rákötéssel,
villamos-energia ellátással).
Ennek megközelítésére sétány kerül kialakításra térkő burkolattal, közvilágítással.
A tematikus játszótér megvalósulásához szükséges a játszótér fogadó felületének előkészítése, az ellátó
külső közművek megépítése valamint a közvetlenül kapcsolódó környezet kialakítása fák kivágásával,
meglévő betonburkolatok elbontásával, földmunkával, térkő burkolat építéssel, zöld felület kialakításával,
növényzet telepítésével, a felhívás mellékletét képező kiviteli tervek szerint.
Az önkormányzat ebben a felhívásban ajánlatot kér a játszótér és környezete kivitelezésének műszaki
ellenőrzésére, a rendelkezésre bocsátott szakági műszaki tervdokumentációk megvalósításának építészeti,
gépész és villamosság szakágakban jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr bevonásával.
Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a kivitelezési munka műszaki terveit (a munka nem engedélyköteles), a
kivitelezési költség mértéke egyelőre nem ismert, a becsült költség nem publikus.
A jelen felhívás mellékletét képező árazatlan költségbecslés „Mosdó_szennyvíz_víz” fül alatt található
tételek képezik a projekt nem támogatott részét, a többi tartalom a projekt támogatott tételei.
Az ajánlati lapon jelzett két ajánlati részterületet ezen megbontást figyelembe vételével kell beárazni.
Ajánlatkérő adatai:
Ajánlatkérő neve
Oroszlány Város
Önkormányzata

címe
2840 Oroszlány, Rákóczi F.
út 78.

adószáma
15729631-211

bankszámlaszáma
12028003-0025437400100004

Munkaterület: Oroszlány, Haraszt-hegy (878/20; 879 hrsz.-ok)
Az ajánlatkérés dokumentumai:
 ajánlattételi felhívás
 Partner Mérnöki Iroda 1835-18-2 munkaszámú kiviteli tervdokumentációja
 megbízási szerződéstervezet
 ajánlati lap
Helyzetleírás:
Folyamatban van a kivitelező kiválasztása (közbeszerzési értékhatár feletti eljárásrendben), melynek
dokumentumai megtalálhatók a város honlapján:
http://oroszlany.hu/onkormanyzat/kozbeszerzesek#procurement21147

Feltételek a műszaki ellenőr Ajánlattevő számára:
Ajánlattevő olyan személy, vagy szervezet lehet, aki jogosult a munka elvégzésére, és rendelkezik szakmai
felelősségbiztosítással legalább 10 M Ft/káresemény értékben. A jogosultság és a felelősségbiztosítás
dokumentumait a nyertes Ajánlattevő nyújtja be a Megrendelőnek.
Fizetési feltételek: a munka elvégzésének igazolását (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást) követően
nyújtható be számla, melyet a megrendelő 30 napon belül utalással kiegyenlít.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vállalkozó adatait, és az elvárt ellenszolgáltatást, amely tartalmazza az
összes járulékos költséget, nyilatkozatot ÁFA fizetési kötelezettségről, vagy adómentességről.
Bírálati szempont: nyertes az a pályázó, aki a legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatási ajánlatot teszi.
Ajánlattétel határideje: 2019. június 3., (hétfő) 14:00 óra.

Ajánlattétel módja:
Elektronikusan: a kitöltött „Ajánlat” lap megküldése elektronikus úton a gergely.edua@oroszlany.hu és
bartalus.laszlo@oroszlany.hu e-mail címekre. Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az
ajánlattételi határidő lejártáig.
Személyesen: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal II. emelet 64. irodában történő személyes leadással, vagy
ezideig történő postai kézbesítéssel. A kitöltött ajánlati lap zárt borítékban történő benyújtása esetén a
borítékon kérjük feltüntetni az “CULTPLAY – műszaki ellenőrzés” feliratot.
Árajánlatát kérjük jelen levélben megadott határidőig, legalább 60 napos érvényességi idővel ellátva, aláírva
szíveskedjen benyújtani a mellékelt ajánlati lapon. Kérjük hogy árajánlatukat az ajánlati lap Teljes vállalási
ár (Ft) sorában a Nettó ár (Ft) cellába beírni, a táblázat alapértelmezetten 0 Ft ÁFA-val számol.
Amennyiben a feladatellátásra megkötendő megbízási szerződést ÁFA körös vállalkozóként tudja teljesíteni,
úgy értelemszerűen a vonatkozó ÁFA összeget is kérjük megadni, a táblázat a bruttó ár tekintetében a beírt
ÁFA összeget összesíti a Nettó ár összegével.
Az Önkormányzat ajánlatkérési eljárásrendjének megfelelően a beérkezett ajánlatokról tájékoztatást küld,
melyben felkéri az Ajánlattevőket ismételt ajánlattételre.
Ajánlatkérő kapcsolattartója:
Gergely Édua műszaki ügyintéző
email: gergely.edua@oroszlany.hu
Tel.: 20/968-38-25
Oroszlány, 2019. május 27.
Lazók Zoltán polgármester
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