
SPECTAL EA{'ITERV
Építőmérnöki Kft.

építőmérnöki tervezés

fetelős műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés

TERVEZőIÁnruÁruLAr
Kékkút Község önkormányzata
8254 Kékkút, Fő u. 5.

Pék László Polgármester úr
részére

Tárgy: Kékkút kÜlterület ivővíz ellátása (kb. 995 fm)vízjogi létesítési engedélyezési

tervdoku mentáció elkészítése

Tisztelt Polgármester úr!

Köszönöm tervezéssel kapcsolatos megkeresésüket.

Tárgyi tervezőifeladat elvégzésére az alábbi árajánlatot adom:

1. Tervezést megelőző munkák.

1. L. Földhivatali adatbeszerzés.

1.2. Geodéziai felmérések, terepi mérések a tervezési területre vonatkozóan nagy

pontosságú geodéziai mérőállomással.

1.3' Összközműves tervezési a la ptérkép előál l ítása.

2. Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése.

2.1'' Közmű egyeztetések elvégzése (E.oN Zrt, DRV Zrt, Magáz Kft, T.coM Zrt, KlG,

tűzoltóság, katasztrófavédelem, önkormányzat, stb...), üzemeltetői nyilatkozat

megszerzése, díjak befizetése.

2.2. Egy etértés i nyi latkozato k besze rzése, d íj a k bef i zetése.

2'3' Vízjogi engedélyezési tervdokumentáció összeállítás a az előírt tartalommal.

2.4' Szakági tervek elkészítése (ivóvíz gerinchálózat, vízbekötések, műtárgyak,

csomópontok).

2.5. ldeiglenes forgalomkorlátozási tervdokumentáció elkészítése (Magyar Közút

Nonprofit Zrt. kezelésében lévő út miatt), táblázási terv; amennyibe releváns.

2.6. Dokumentálás a szÜkséges példányszámban (18 pld.).

2.7. Árazott és árazatlan tervezői költségvetés elkészítése.

2.8. Engedélyezési eljárásban való részvétel.

Tervezési árajánlat összesen: 1.470.000._ Ft+áfa

cím: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u,99/^1'/2' mobil: +36/30-409-7484 e-mail: specialbauterv@gmail.com
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Meqieqvzés:

Az árajánlat nem tartalmazza:

Vízjogi illeték: 100.000.- Ft

DRV Zrt. üzemeltetői nyilatkozat kiadása: 2L'000'_ Ft

KÖHlV és egyéb illeték: 9.000.- Ft

Földhivatali hiteles tulajdoni lapok és térképmásolat kikérése, minden érintett közterületről

és a vízbekötések engedélyezése során a magáningatlanokról is (ez nem kell, hogy hiteles

legyen). A szolgalmi munkarészek költségét, amennyiben ez a tervezés során releváns'

Hatóridők:

Tervszállítási határidő: megrendeléstől számított 3 hónap

Engedélyeztetés: 90-120 nap.

Székesfehé rvár, 2oL5.10. 19.
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