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§Zúton sze|etnénk Lájékoztatni, ho9y a 2016, május 17-én kelt, Fejlesztéssel
egybekötött közv]lá9ítás-üzemeiétetés" tárgyában irott leve]únkben rö9zített bruttó
425.755,- Ft keretösszeg lelhasználására (iskola u, és Akácfa u, közVilágíhjsának
bőVítése), ]lletve a Napsugér teret és a Vitorlás utcát összekötő út közvilágításén.k
bőVítéséreVonatkozó m€gkeresésük alapján ko;légáink elVégezték az előzetes he]yszínj

1, lskola utca lámoatesttel méa e] nem látotL oszlooai köz!,L 3 ,s§Zl9pra,ll:=!__db
|ámDatest, illetve 3z Akácfa utca és a Glóbusz utca utolsó osz]orárn 1,1 db iámDatest
felszerelése - § féí:é§ztésk€aetösszeoből
finanszíaozva,

l

i
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lvlúszaki tarlalomI
5 db 36W kompakt lámpatesl
5 db 060 5ó lánpaka. köroszlopra
relési s€qédanyaqok

A kivitelézés költséoe: buíltó 257,rs7,- Ft, m€Iy a 2016, évre biztosít§ai
brultó 425,755,- Ft-o6 ferlesztési kel.tósszegből kerül fínangzirozá§ra.

A további feilesztésekre felhasználható kéletősszeqi

brrttó 169,sao,- Ft

(ÖzvIr al§6 !ta§ya. xözvi,á9itási art.
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KÖZV1L Első i4agyar KözV]lágítási Zrt.

fóldkábeles kialakítással kalkuaálva ítervkóteles munkélat)

A tervezés tárgyaI a íent n€Vezetl ulcábán közvi]ágítás kiépitése cca. 125 f.. KIF
földkábel fektetéséVejl 4 db kande]áberrel e|]átotl lJmpate§l tele;itéséVéJ,
biztosítósz.krény kiépitéséVe],

Tervezési költséo: 375,oo0, Ft+ÁFA, mejy az alábbi szoJgá]l3tá§okat
tarlaimazza]

_
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Geodéziai adatok beszelzése
Kivjteli terv készítéseés engedélyeztetése
Közmű-e9yeztelés]dijak

Tervézési határidőj A vón.tkozó vállalkozási szerződés a]áirásától,
illelve az útterv
di9itális formátumban történő átadásától sZámito|i 90 nap, mely
a kiviteti terv
elkészítésétés engedélyezésre lörténő ]eadását is tartal..6zza,

A kivitelezé§ VáJható költséoe; 3,3t9,5oo,- Ft+ÁFA, azonban végleges
rnűszaki
tartalmat és áraiánlatot csak az elkészült és ja"á h a;y;tt - i;;;*--ui;n
u"n
lehetősé9ünk
,adni. (A ,iöldkabe nyomvonalánák gon-tós r,oi.i;l, lir",u" u

Kanoelaberek s7dmái al e|kes2-1l U'lP-v alapjan le-eL csa{ oonlo5a1
rreghatá.o/n,
nyonvonal hossz lehet 150, de akár 20o fm s]

a

A 2016. éVre biztositott fejleszlé§i keretösszeg fen11maradó része (b.uitó
168,5s0,- Ft)
ó 2. pontbtsn rö9zít€tt

mUnkálat kiVitelezése során ie]haszná|ható.

Amennylben a íent iítakat elfoqadják, kérjúk,szíVeskedjenek jelezni
- '
mielőbbi e]kezdése érdekeben.
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Tárgyl közvilágitás,bőVíLési aján]at (Bozay
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A

lészünkre eljuttatotl megkeresése alapján ezúton kíVánunk ajánIatot adnj zánka

Község közvi|ágításának bőVíté§ére Vonatkozóán.

A munkálat rövid ]eírásal
Zánka, Bozay pál utcában 3 db fa oszlop télepítése,.ca. 12c fm kózviJágításj Vezérlőszál
kiépítéseés 2 db 36 W kompakt lámp.test felsZe.elése
Te.vezési költséoi 195.oo0 Ft -r ÁFA, mely az alábbi szol9áitatásokat tartalmazzal
alaptérképbeszerzése
közműeqyeztetés
kiviteli terv készítés€ és engedé|yezlelése

-

Tervezési hatálidől a Vonatkozó szerzódés a ái.ásától számiiott 60 munkanap

A kivit€lgzé§

várható kólt§édél 868 100 Ft}ÁFA

A hálóz3t bővítéséVeljáró nrunká]atok esetében Végleges műszaki tártalmél é5 annak
megfeJe]ó kiVitelezési árajánlalot csak az eJkészült és jóVáhagyott tervek után
Van
lehelóségünk adnj. az azokban meghatálozott műszakl paraméterek i5meretében,

Amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kérjük, szíveskedjenek jelezni a tervezés]
munkálat
mihamarabbi megkezdése érdekében.
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