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Zánka Közs ég Onkorm án y zat P o|gármestere
Filep Miklós Úr részére

Zánka
Fő utca29.
8251

Tárgy: Ajánlat ,rZánka, Búlzavirág és Kenderhordó utcák csapadékvíz ekezetése''
tervezésére (kiegészítés lfjúság és Naplemente utcákra)
Iktsz.: 1-791201,5

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással tárgyban korríbban ktildött tervezési ajánlatunkra azt Önkormányzati igény
szerint utcákra megbontva, és a fenti két utcával kiegészítve újból megküldjük az alábbiak
szerint. Ajánlati felhívásukat követően helyszíni bejáráson tanulmányoztuk a feladat
elvégzéséhez megismerni szükséges viszonyoka{, körülményeket. Rendelkezésünkre á1l T.
Címtől az érintett tenileten tewezett telekosztás helyszínrajza és térképi jelöléssel a
csapadékví z elv ezetéssel érintett terület.

Az cngcdéli'czósi tcr"; készítésÓre vonatkoző dij ajánlatunk:
Búzavhágutca: 230.000,-Ft + ÁFA
Kenderhordó utca: 240.000,-Ft + ÁFA (összesen: 470.000,-Ft + ÁFA)
Igény szerinti kiegészítés Ifiúság és Naplemente utcára:
Ifiúság utca: 190.000,-Ft + ÁFA
Naplemente utca: 140.000,-Ft + AFA (összesen: 330.000,_Ft + AFA)
Amennyiben a 4 utca á|tal megltatározott területrész egy ütemben. tewezhetó, a közmű-
egyeztetések ktilön díjainak elmaradása miatt 80.000,-Ft engedményt adnránk, tehát atervezésí
díj összesen 720.000.-Ft netto összegre adódik.

A díj számításánál figyelembe vetttik, hogy az Önkormányzattől megkaphatjuk a területre
vonatkozó floldhivatali térképet, takarnetes tulajdoni lapokat, a telekosztás tervét és rendezési
terv kivonatot.
Előzetes tájékoződásunk szerint a Buzavirág utca csapadékvíz továbbvezetését mintegy
1000m hosszal, a Kenderhordó utca környezetében 6-700m hosszúsággal vettiik figyelembe.
A vasút alatti áteresz 1x1m, a vízhozam s't,ámítás a|apján megfelelő. A ktirnyezetében
valószínűleg egy hordalékfogó műtárgyat kell tervezni.
Az lf1tság úcánál figyelembe vett tewezési hossz 850 m, Naplemente utcánál 650 m a
kiépített aszfaltos '6tszakasz' Befogadóként az lÍjúság utca Ny-i vége D-i oldalán meglévő zárt
elvezetés.
Ajánlati díjunk tartalmazza a konkrét tervezési díjon felül az egyes közműszolgáltatóktól
beszerzendő egyeztetési jegyzőkönyvek és közműkezelői nyilatkozatok beszerzési díját is, a
v i4 o gi l étesíté si en gedélyez é s díj át nem tarta|rn'azza.
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Várjuk ajánlatunk értékeléséről szíves értesítéstiket
rendelkezésre állunk.

Veszprém, 2a15. március 12.

esetleges egyeztetésre készséggel

Tiszteleffel:

ügyvezetők

Melléklet: Veszprán Megyei Ménrök Kemara HATAROZAT

Abn* *h
Doszpoth József G;;;{i;'ce!u'



VESZPRÉ&-&LEGYEl MÉnNoxt KAMARA
B 2o o Ves z P ré m, Bú'd'á"p_L!,t u' 5 4

tclr .36 88 404696 fax: "36 BB 406927
w'' w. v m m cin-ó{ill'ii." r". h u

e- mail: vmmL6prnvitel.h u

lkt sz: zgaiÁla
Reg. száma: 19/0195

HATÁRozAT

Gáspár Géza okleveles gépészmérnököt (aki 1946' február 24_én Kupon szÜtetett, 1akik Veszprém,
Erzsébet ligei 3' sz. alatt) érvényben lévő engedélye(i) alapján a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara
által vezetett 2014l2a15. évi 2014. júlíus 1-tÖl 2015' június 30_ig érvényes névjegyzékébe íelveszem.

Érvényes engedélyeii);

seÉs3 _ Építmények gépészeti szakértése (201 7'03.09)
G-korlátozott - Epüíetgépész_mérnöki (201 8.03.05}
VZ_TEL _ Települési vÍzikÖzmű teryezése (201B'03'05)
VZ-TER - TerÜ teti vízgazdálkodási építm ények iervezése (20 1 8.03.05)
VZ-VKG - VÍzkésziet gazdálkodás i építménye k tervezése (20 1 s.03' 05)

tNDoKoLÁs

Gáspár Géza szakterÜleten tevékenykedő szakmagyakorlÓ az építésÜgyi és az épÍtésüggyel
Összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekrol szÓlÓ 266l2afi. (Vll'1 1.) Korm^ rendelet
(iovábbiaxban R') 30. $-ban rneghatározott névjegyzék vezetéséhez szÜkséges ariaiszolgáltatása
a|apján a határozat rendelkezl részében foglalt szakterü|et(ek)en nyilvántartásba Vettem. A
folyamatos névjegyzéki bejegyzés feltétele az R. 34. $-ában etoírt szakmai továbbképzés a Magyar
Mérnöki Kamara Továbbképzés i Sza bá lyzat elöírása i szerinti teljes ítése'

A tervezŐ és szakértÓ mérnÖkÖk, valamint építészek szakmai kamaráirÓl szÓll 1996' évi LVlll. tv 3.$
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamini az R.3. $-ában meghatározott illetékességi
jogkörom alapján a rendelkezö részben foglaltak szerint határoztarn. Fellebbezési lehetőséget a
közigazgatási hatÓsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szólÓ 2aO4. évi CXL. törvény gB'

$_a alapján biztosítottam.

A határozatrÓl értesÜl:

'1. Gáspár Géza, Veszprém, Erzsébet liget 3.
2. katl'ár

Veszprém, 2014. július 28.
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