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Tárgy: Ajánlatkérés útjavítási munkák
elvégzésére

Tisztelt Gerdenics József úr!

Zfutka Község Önkormányzata Yis maiol támogatás terhére külterületi utak javítását-
felújítását teruezi

A kivitelez ó kiválasztása érdekében az önko rmányzattöbb vállalkozótól kér ajánlatot.

Kérem, hogy szíveskedjen ajánlatot adni a mellékelt étrazatlanköltségbecslés alapján.

A teljesítés helye: Zánka Mókus utca270hrsz.

Tölgyfa uÍca287.hrsz.

Árnyas utca25}.hrsz.

Akácfa utca 308/9. hrsz.

Naplemente utca 1058/8. hrsz.

A felújítandó területek bemutatására és személyes egyeztetésre lehetőséget biztosítunk' a
Zártkai Közös Önkormányzati Hivatalban (Zátlka, Fő u.29.) 2015'július 24-én 09.00-kor
tö rténő találko zásÍ követő en.

A teljesítés határide-ie: 2015. október 31.

Fizetési feltételek: a válla|koző I végszámlát nyújthat be a szerződésszerű teljesítést követő
15 napon belül. Ajánlatkérő a sikeres műszaki átadás-átvételt követő 30 napon belül egy
összegben, átutalással egyenlíti ki a vállalkozási díjat.

Az aiánlatok bírálati szempontja: ajánlatkérő legjobb ajánlatnak a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatásttartalmazőajánlatottekinti.

Az aiánlatok ben}'újtásának módja: Az qánlatokat két eredeti példányban postán kéIjük
benyújtani legkésőbb 2015. július 29-i postára adással a Zánka Község Önkormányzata
címére, 8251Zánka, Fő u.39. Filep Miklós polgármesternek címezve.



ZánkaKözség Önkormán
8251 Zánka" Fő utca 29. Telefon:
E-mail : zankaph@t-online"hu

yzata
871468-000

A borítékon kérjük feltüntetni: ,,Ajánlat azánkai utak felújítására - a bontási ülésig felbontani
tilos" feliratot.

Az qánlatokat ezen kívtil e-mailban is kérjük megküldeni a|áírt, szkennelt formában
za nkaph@t-onliue. hu e-mail címre legkésőbb 2015. j úlius 29 -ig.

Az ajánlathoz kérjük, mellékeljen közút felújítására; javításáravonatkozó referenciát is.
Kérjük továbbá, jelölje meg ajánlatában, hogy mely aszfaltkeverő telepről kerül szállításra
az aszfa|t illetve a murva' a kitermelt és a helyszín kiizelében el nem helyezhető anyagot
hová szállítjá\ mityen módon kerüI elhelyezésre.

A nyertessel az önkormányzat az ajánlatok beérkezését követően vállalkoz ási szerzódést köt.

Az qáilatkérés postán és e-mailben kerül kiküldésre a mai napon.

Zánka,2015.július 17.
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