
é#

? c.,,YIZ-KORNYtr.ZFI"
Y lzgazdilkodási és l(ömyezetvédelrni Szolgáltató Kft.

8200 Veszprém' Satló u. 10. Tel/Fax.:88/ 5ó6-580, Te} 0ó 30/2783278
e-mail vizkorn}'ezet'kftíochelio.hq web: vizkorn yezet-ho

i "" it:' -: -.'.:-':i':-::r:-:'-l:il-:r:'-:'::11::' :':
i"i'"';"'':"' ?üi5 it'PE B 7
at

ZfukaKözség Ónt orm,lnyzbta : :-;^-r - - l*-
Képvisető Testület : |5i) 'tC lzct (

\t

,.1

8251zá!nkarFő u'.29. ,'.. :, :: ,' l

f tti.

Tátgy: Zánkaközség Villasori u. _ Hegyaljautca ákathatinoLt beltertiletén fttegúz q:

és csapadékriz elvezető rendszer tefrrezése-

Tisztelt Képviselő Testrilet!

A fenti tÁryyban eredményfelelősségel válla]kozunk a ,ltztend,ezés engedélyezési
tervének elkészítéséte, ha szükség.., adtzioglétesítési engedély beszelzésére.

vtzjog1 engedélyt csak tli létesítrnény esetén sziikséges beszerezni, meglévó
felrttjításfua. burkolás áta tem vonatkozik ez a kötelezettség.

Egyetértek Dr. Pauki Áttila Jőzsef szakvéleményéve| amely szednt :itzhat7art

burkolattal kell ellátni azt az űtárkat" amely most ís levezeti a forrás és

csapadékvizeket a 71-es kózútig. Célszerű a forrásfoglalrísokat is elvégezni.

Javasolt burkolat TB 30/50/40 M-es burkoló elem (nem 40x40-es lapbwkolat)
vagy G-40 elem. &'d.' mell. metszetek) Ez a burkolás nem 

"oi"gengedély 
köteles,

és megoldia a fonásvtzek burkolg snvángás mentes elvezetéség kb. 250 m hosszon
történő burkolattal

Az eljánási illetéket is megspóroliuk az Önkcrrmányzatnak (min.: 100-110 eFt)

Talajmechanikai vizsgálatot Q-3 furás és laborvizsgátat, szivárgásí tényező stb.
vlzsgátat) akkor érdemes megrendelni ftb.: 150.000 Ft), ha ngaszkodunk a wjog
engedély köteles drénezéshez.

Véleményem szednt nem lesz sziikség * dÉnezésfe' a szivfugás meírtes burkolt
ások epítese után.
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J A fenti tartalmú tefvet társaságunk 250.000 trt + áfa díi ellenében vállalja
7

elkészíteru.
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Ta]aimechanikai vizsgáúat" drén terv és vízjogi létesítési engedély esetén további

250.000 tr t+ áfa az aiánlatunk.

Kérem fuajánlaatnk szíYes e|Íogadását

Tisztelettel:

Veszprém, 2075. ápnhs 1.
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l.ó. TB JELlj Ánox_ És r*roERBURKoLó ELEMEK

TB 30/5O/4O M MEDERBURKOLO ELEM

Fenék Felső Srelvény
yél. tml vél. tcnl ma{i' (m)

30 50 40

Burkolat esése I %o

-\jízsz!il'l4'kÉps:lg(Us) -

l:]Éiil''.:i:l :.:]]].EbÍn.,,]l]|],:-,'ÉeioÍr''1

hoss' (*1i::.!i'meg (kg}],|'!s?il4dpáE

200 444 c30137

9,2'':i;i.:lr,.r::'.Qrs"',.l,,.::,-],tt'r1Ir0,.1;.1:;r,l.y,';,11r'2r0.,,1.1,

44 71 100 141

CE tanúsítás száma:
Kf r I v20r0 l2i N I. KTI 1 1/20 l0/28lVI

Szabadalmi lajstrom száma: I\{SZH Í99.9\9.
NIe$e$yzés: nem fed lapozható.

Beton kitéti Vzs)a[itó keresx- NedvsÍteu Hidrauttkal l&wrítom
,,,l.],.:r.;útálíót,:,j]aj,]'''Ínétzéf4-(n"i''..] '].kerület.P-i;ll:.augaiiRtql''té'rfo*6itl'ill
xC4' xFl, xAl ' 0,1ó8 1,13 0,149 0,250 '

::t;t'' li:1 .:lllto'Ó',,'-',,, 1áö|t 1,;,'i: 
l::;Fdi'j$']:ijií q;-

222 315 444 705

C-40 elem és beépítése

Aitalai E!2=10 M,\*m2 ielemek aia$

Szelvénvterüiet: 0. l 42 mr
Hidraulíkus sugár: 0.1 42 m

', 30 tia-'--------v_

íízszáliító képessg:

21#nél:l02 ils
3[.néL121 ljs
4-q;-nél: l -l4 
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t&nfu szemcsés ágyazat
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ZánkaKözség Ö n ko r m á ny z at a
8251 Zánka, Fő utca 29. Telefon: 871468-000

E-mail : zankaph@t-online.hu

|Jgyiratszám: 459-8 l2O1 5.

PALYAZ,ATI FELHIVAS

Zfutka Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete, Zfulka község közigazgatási területén a
Villasori u. - Hegyalja utca által határolt belterületénfttegviz' és csapadékviz-e|vezető rendszer
epítését terlezi, melynek tervezójétpályázat alapjánváLasztjaki, ez#. az alábbi felhívást teszi
közzé:

1. A szerződés meghatározásaz engedélyezési terv készítésére vonatkozó tervezési szeruődés.

A terv készítéséhez a megrendelő talajmechanikai viagúlatok végzését írja elő és a tervezőtől
eredménygaranciát kér.

2. Apá|yázatonvaló indulás szakmai feltételei: szakirányú tervezőijogosultság igazolás

3. Az ajánlatok bírálati szempontjai: a pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű
ellenszol gáltatást aj ánlo páIy ázo.

4. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2015. április 3.12 őra.

5. AZ ajánlatot az a|ábbi címre kell eljuttatni:

Zánka Község Polgármestere, 8251 Zánka,Fő utca29.

6. Az ajánlat benyújtásának módja:

Cégszeníen aláíwa, egy eredeti példányban, sértetlen' zárt cégselzés nélktili borítékban, melyen
kérjük feltiintetni címzettként ,,ZáttkaKözség onkormányzata Képviselő-testiilete'' nevét és a

,,Zátka Villasori u. - Hegyalja utca vízrendezés''je1igét.

7. Az ajántatok elbírálása: az ajánlatokról a Képviselő-testiilet 2OI5. április 15-ig dönt.

8. A pályázatife|bívás megielenésének helyeo ideje:

Zánka Község Önkormányzata (825I Zánka, Fő u. 29.) 2015. március 25. www.zanka.hu
internetes oldal és a Veszprém Megyei Naplóban. További információ és felvilágosítás: Filep
M*tos polgármester Tel.: 06 871468-000 e-mail: zankaph@t-on1ine.hu

Zánka, 201 5. március 23. \i'1, t_-n) .'vLiA /r.\__
Filep Miklós
polgármester


