Nyergesújfalu Város
Önkormányzata
Árajánlatkérő felhívás
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyergesújfalu Város Önkormányzata, 2536 Nyergesújfalu
Kossuth Lajos út 104.-106.
2. A beszerzés tárgya:
Nyergesújfalu Város Pedagógiai Szakszolgálat épület nyílászáróinak cseréje az alábbiak
szerint:
- a mellékelt méretek és mennyiségek szerinti nyílászárók legyártása
- meglévő nyílászárók bontása, bontott anyagok elszállítása
- új nyílászárók beépítése a szükséges kiegészítőkkel együtt (külső párkány, belső
könyöklő, párkány záró elemek, takaró, szélesítő profilok stb.)
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2 db bukó-nyíló jobbos
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4. tétel

1 db bukó
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7. tétel

8. tétel

1 db bukó

10. tétel

7 db bukó-nyíló/bukó-nyíló

1 db bukó-nyíló jobbos

9. tétel
3 db középfelnyíló bukó-nyíló jobbos

11. tétel
1 db befelé nyíló balos bejárati ajtó

12. tétel
1 db befelé nyíló kettős szárnyas balos
aszimmetrikus bejárati ajtó
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13. tétel
1 db villanyóra szekrény ablak (szárnybanszárny)
4 db 850x1870 mm peremes fix szúnyogháló (10. tételhez)
3 db szúnyoghálós, külső dobozos fehér műanyag redőny (1-2 tételekhez)
32 m 250 mm-es belső fóliázott fehér színű műanyag könyöklő
32 m 195 mm-es külső fehér színű alumínium párkány
28-28 db külső-belső párkányvégzáró elem
A nyílászárók főbb műszaki jellemzői: fehér műanyag profil; min. 5 légkamra; 1,5 mm vastag
horgonyzott acélmerevítés; alap biztonsági vasalat; üvegezés 24 mm-es K=1, gumitömítés.
Az árajánlatban szerepeljen a beépített elemekre, anyagokra és az elvégzett munkára vonatkozó
garancia is.
Gyártás előtti méret pontosítás ajánlattevő feladata.
Helyszín: Nyergesújfalu 404 hrsz, Kálmán Imre utca.
3.
A szerződés típusának meghatározása:
A nyertes ajánlattevővel az önkormányzat az ajánlatkérés tárgyában meghatározott feladatok
elvégzésére vállalkozási szerződést köt.
4.
Fizetési feltételek:
A szerződés szerinti munka elvégzése után teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében
kerül a díj kifizetésre. Előlegszámla benyújtása nem lehetséges, részteljesítés szerinti számla
benyújtása lehetséges.
5.
Az ajánlatok értékelésének szempontja:
Megfelelő összegű ellenszolgáltatás, teljesítési határidő.
6.
Az ajánlatok beérkezésének határideje:
2019. május 21. (kedd) 15 óra.
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7.
Az ajánlat benyújtásának helye és módja:
Az ajánlatokat postai úton (postacím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.),
személyesen 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. számra lehet benyújtani, vagy
elektronikus úton az alábbi e-mail címre küldve: lendvai.janos@nyergesujfalu.hu.
Amennyiben az ajánlat nyomtatott formában érkezik, úgy zárt borítékban kell eljuttatni a
megadott címre. A borítékra rá kell írni „Az árajánlat nem bontható fel 2019. május 21. (kedd)
15 óra előtt.”
8.
Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak
megnevezése:
a.
hely: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.
b.
időpont: 2019. május 22. (szerda) 10 óra
c.
résztvevők: jegyző, településfejlesztési osztályvezető, műszaki ügyintéző
9.
Az ajánlatok elbírálása:
Az ajánlatok tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra
10.
Egyéb:
Az ajánlattétellel kapcsolatban további információ kapható:
Lendvai János, műszaki ügyintéző
Tel: 33/514-320 212. mellék, lendvai.janos@nyergesujfalu.hu
vagy
Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető
Tel: 33/514-320 211. mellék, fekete.marton@nyergesujfalu.hu
Nyergesújfalu, 2019. május 10.
Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Mihelik Magdolna sk.
polgármester

oldal 4 / 4

