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Módosított ajánlati felhívás!
Tisztelt Vállalkozások!
Ráckeve Város Önkormányzata nevében árajánlatot kérünk
Ráckeve, Ady Endre Gimnázium tornaterem feletti épület tető héjazat cseréjére,
illetve az „A” épület Duna-part felőli bádogtető felújítására az alábbi feltételekkel:
az ajánlatokat ajánlatkérő tárgyalásos árlejtés lefolytatása után bírálja el
az elvégzett munkára idevonatkozó jogszabályok szerinti garanciát (minimum 12 hónap) és
szavatosságot kell vállalni
a munkálatok kezdési időpontját az intézményvezetővel egyeztetni kell
kezdéstől a befejezésig 30 munkanap áll a kivitelezés rendelkezésére.
Főbb műszaki adatok:
tető kiterített területe (308 m2) 404 m2 a tetősíkja a Kossuth L. u. felőli vápáig, a cserép típusa: Tondach csornai hódfarkú cserép, a héjazat cserének tartalmaznia kell a következő kiegészítő munkákat is: 2 db kibúvó, hófogók, villámvédelem visszaállítása, kémények körüli
bádogozás
vízszintes ereszcsatorna 44 fm
függőleges ereszcsatorna 40 fm
„A” épület bádogtető (csere 16 m2) felújítása
melléklet: rajz metszet, tető
faszerkezet pótlás (gerenda, léc, szarufa) 1,3 m3
A nyertes ajánlattevő kiválasztása az alábbi szempontok mérlegelésével történik:
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
referencia, hasonló kivitelezésben végzett tevékenységről
Az elbírálásnál kizáró okok:
az ajánlatot tevő vállalkozásnak adótartózása van Ráckeve Város Önkormányzata és/vagy a
Ráckevei Polgármesteri Hivatal felé,
a nem helyi vállalkozásnak adótartózása van a székhelye/telephelye szerinti önkormányzat
és hivatal felé, az erről szóló „0”-ás igazolást az ajánlathoz csatolni kell,
az ajánlatot adó vállalkozással jogi/peres eljárás nincs folyamatban sem Ráckeve Város Önkormányzatával, sem a Ráckevei Polgármesteri Hivatallal,
Ráckeve Város Önkormányzata és/vagy a Ráckevei Polgármesteri Hivatal felé garanciális
kötelezettségeinek nem tett eleget,
köztartozása van
A pályázóknak az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani, lehetőség szerint személyesen a
Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájára (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. 114. szoba)
2015. április 29.-én, 10.00 óráig.
Az ajánlatok a benyújtási határidőben (2015. április 29-én, 10.00 óra) a jelenlevő ajánlattevők előtt
kerülnek felbontásra.
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A borítékbontást követően azonnal sor kerül a Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottság által
az árlejtéses tárgyalás lefolytatására, ezért kérjük az ajánlatot tevőket, hogy a borítékbontáson és azt követő tárgyaláson személyesen jelenjenek meg.
Postai úton benyújtott ajánlat esetén a borítékra kérjük ráírni:
„Ady Endre Gimnázium tető héjazat és bádogtető felújítás javítás”
Pályázat nem bontható fel”
A beadási határidőre be nem érkezett postai úton feladott ajánlat érvénytelen függetlenül a késedelem okától.
Telefaxon és e-mailen benyújtott ajánlat érvénytelen tekintettel arra, hogy annak tartalma a benyújtási határidő előtt ismertté válna.
Az ajánlatokról Ráckeve Város Képviselő-testületének Városi Erőforrás Gazdálkodási Bizottsága a
májusi ülésén dönt.
Ráckevei Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

