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 alábbiakban felsorolt közterületeinek alakítása, javítása:
2.1/Duna dűlő
Kb. 400 m hosszú murvás út kátyúzása murvázással, behengereléssel (becsült
anyagigény 50 m3 0/22-es murva, melyet az Önkormányzat nevére szóló számlával kell elhozni
a dorogi bányából).
Elszámolható tételek: szállítás, terítés, hengerelés.
2.2/Babits utca 4
Mintegy 40 m hosszú bekötőút kialakítása a Babits utcától a 4-es számú ingatlan
kapujáig. Úttükör kiszedése 3 m szélességben, 0,3 m mélységben, altalaj tömörítés, 10 cm
homokos kavics fagyvédő réteg, 20 cm 0/56-os tömörített murva alap kialakítása, majd 5 cm
11/22 murva, vagy martaszfalt záró réteg behengerlése. (A murvára vonatkozó kitétel az előző
pont szerint)
2.3/Babits utca, Óvoda utca kereszteződés csapadékvíz elvezetés kialakítása
D400 kN rácsos felszíni vízelvezető folyóka kialakítása 20 m hosszban a két utca
találkozási vonalában.
Meglévő térkő burkolat felszedése, majd visszarakása 10 m2, aszfalt szegély vágás 20 m
hosszban, majd visszaaszfaltozás kb. 6 m2 felületen, folyóka bekötése a meglévő elvezető csőbe
12 m.
2.4/Kölcsey utca 5-7
Meglévő, de megsüllyedt „K” szegély kiemelése mintegy 20 m hosszban.
2.5/Beloiannisz utca 3
Hiányzó kapubejáró kialakítás az 1. számú bejáróhoz csatlakozva, a meglévőkhöz
hasonlóan térkövezve.
Földmunka 6 m3, meglévő kerti szegély és betonalap elbontása 4 m hosszban, 1 db gyümölcsfa
kivágása, tuskózása, ckt. alap készítése térkő alá 2,4 m3, kerti szegély építése betongerendába
4 m, térkövezés, fugázás 18 m2, kitermelt, felesleges anyag elszállítása.
2.6/Szabadság liget 11-15 folyóka kialakítás
Térkövezett járdába rácsos folyókák utólagos beépítése 28 m hosszban.
Szabadság liget 7 csapadékvíz kivezetés járda alatt.
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2.7/ Szabadság liget 25
Térköves járdaépítéssel elfedett kerítés szakasz tehermentesítése és vízszigetelése 25 m
hosszban.
2.8/Diófa utca 34
Sérült beton kerítés elem és a két tartó oszlop cseréje.
2.9/Kernstok utca 5
A betonkerítés alapban lévő csapadékvíz kivezető nyíláshoz rácsos folyóka beépítése, a
járda kiemelése a kiskapu tartóoszlopáig,
2.10/Szabadság liget 8. csapadékvíz elvezetés
Megáll a víz a ház előtt és befolyik a kertbe. Rácsos folyóka kialakítás kb. 15 m
hosszban, a meglévő csatornába való bekötéssel.
2.11/Balassa utca szélesítése.
Aszfaltos utca (3,5 m széles) szélesítése egy oldalon kb. 1 m-rel, (kétirányú forgalom
miatt) mintegy 60 m hosszban.
2.12/ Polgármesteri Hivatal mélygarázs lejáró átalakítása
Zsomp kialakítása ráccsal, a lejárat megemelése.
2.13/ Pedagógiai Szakszolgálat épületéhez vezető járda átépítése
Az épület főbejáratához vezető beton járda térkövezése 25 m2, felemelése a bejárati ajtó
szintjére (akadálymentesítés) kétoldali kerti szegély építése 20 m hosszban.
Az épület mindkét végén található csapadékvíz levezető cső bekötése egy-egy 8 m3-es, újonnan
kialakítandó szikkasztó aknába, terület rendezés, zöld felület helyreállítása.
Helyszín: Nyergesújfalu 404 hrsz, Kálmán Imre utca 1.
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. július 19. (péntek) 12 óra.
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.
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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. július 19. (péntek)
12 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. július 22. (hétfő) 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. július 03.
Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Mihelik Magdolna sk.
polgármester
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