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3. EGYÖsszEGii,qJÁNLan ÁR

arÁnrreTl ADATLAP

Azaján|atkuéq tárgya:

"AIs 
ónénedi s annytlktÍrlfrti-telepénck *orczeríÍsíils e és bővItése' proJe*tMl értÜkt

közlnüvek vaglonéraékclése, valamint a vagyonértékcl{s atrpján a Gildütő Fejlaztesi
Ten összeilllÍtfuóItoz aükséges Pótlúsr Tem etkésdtése

ez eJx*rerrevl NpvE: AQUAE}PERT TIM uÉnNÓrunona rrr.
szÉrrrgrvpl 2t20 DUNAKESZI, MAGYAR tJ. 33/A

nnÓszÁua: 2?7564.65-2-13

cÉorgcy#KszÁMA: t3.09_l53084

TELEFON: 0ó-30-9411453

E"MAIL; tothi63mernok@t:online.hu

EsYÖsszncÜ aIÁNLATI Ák ?.965.000 Ft +ÁFÁ, AZAaBRUTTÓ 10.115.550 Ft.

A MUNKÁ ELVÉGZÉsÉRE MEGHATÁRoZoTT TELrEsÍrÉst HATÁRIDÓ:

3 HÓNAP
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4. A FELADAT ELvÉGZÉsÉRn voNerrozÓ sZAKMAI nrÁNler

A vagyonértékelést a vonatkozó előírásoknak megfelelően' az avulással konigált pótlási érték

módszerével végrzztik. A projekt által érintott víziköanrri*endszereket és elemeit teljes
k0riien számba vesszilk.

Áz ajfuilati felhívásban részletezett Ajránlatkérői adatszolgáltatáson feliil sziikseges a helyi
tizemoltetói kapcsolattartó kijelöléso, és rendelkezésre állrís eseté a ví4iogi üzemeltetssi
engedély és az tizernelt€tési *rabéÁyzat rendelkezésre bocsájtása.

1' A meglévö vfuiköarrű_rondsrerelce vonatkozoarr, homogén műszaki istnérvek*elrendelkezö
objektumok gsÍint stnfttunált es*l5z- fu vagyonleltlír felá[ítása' nre;ly tartatmazralegalább az
alábbiakd:
r objektumok azonosíÉsa: A vfuiközmü elemeit teljes körüen, tételesen sa{mba koll

venni és boazonosíthatÓvá kell tenni. A lrelytrez kötött pontszerti létesíffirények esetén
legalább Úelepiilés, uteatrév vagy helyrajzi srÁm megadásával, vonalas let€síünények
esétén utcanév megnevezésével, vagy kezdŐ és végpont Eov, vagy GPs
koordinátáinak megadtásávgl kell áeonosítani.

l Az sgyes objektrmrok v*gyonértékének meghatározásrához sziikséges míiszaki
alapadatok körének definiálása és megadása (p1. hálózattál:

- ffiYag, átmérő, hossz,
- felcetéskor várható élettafram,
- fektetési mélyseg, talajminóség, talajvizszint, burkolati minőség, stb.)
. Allapotjellemzók: az ogye$ objektumok miíszaki állapotára utaló alábbí jellemzóket

kell szerepeltetni:
- Azeszköz tizembe helyezésének éve,
- Aaeszköz meg vfuható élettartama"
- AzeszkÓz állagmutatoja
- Azeszköz potlásának vfuható éve
A mitszaki rendszerek rállapo nárol mar rondelkezesre ál1ó inforrrációkat Aj&tlatkérő a

nyertes Ajárrlattevő számára hozzáÍérhetővé teszi, ezek mellett az állapo{jellemzők

meghatározásához el kell végeari az érintett rendszerek állapotfelméréset.

: Az objekttmok pitlásí költsége: a fajlagos és egyedi költségek feltÍlnt€Ésévelo a
ktiltségkalkulácíókmegfelelőalátámnztásával.

: Az objektrrmok vagyonértéke az avulással konigrátt pótlási érték módszerével
meghatiírozva'.

2. A projekt keretében lé&lejövő esz&özök beínesztése a felállított varyo*le1tr{rba' vagyis a
benrháásí költs€gek bontrásaa vagyonleltárnak rrregfeleló objektumstnrktúrába

3. A2 AjfulaÍkéf,ö adatszolgáIffiása illetve eryiitBrrűködése mellett Pótlási Terv elkeszítése.

Á fenti munka alapján lehetővévrílik:

. a víaiköarriivek valós vagyonérGkének szakmoílag korrekt meglratároafuának és

aLátáwasrtáúnah
. a me8Íévó rntÍszaki rendszsr hosszu tavu rekonstrukcíós igényeinek mina porrtosabb

előrcjelzésénelL
r a benrházissal létehozntt, új eszközök ssetében azegyseges adatstruktura kialakításának



I vagyoilátéksles és a* Erre éptiló Pótlási Terv irrprx- oupl'Ú adatai @
és e[e'nőrizhetósgéfielq

. a Íégi es új e*özöl$e
tenr€z}gtöctgfu€k.

vmtouó jövőbeli rekonstrukcióc f€ladatok ogffins

Az órtéketqrtr vÍzíköfinü.reÍdsfiFr trü'b adatái:
. Crravitációsosatornatráló,l#hossza :

. szennyvísisdtótet€pkaprcitrás:

. Kenyszerránunolafiisri (vrákurnnos) szeruryvíz csdornahoesaa:

Dunakesd, 20l 3 júlíus 24.

2A3%,7 fra
ó00m3ld
n lntu:

h!
'|**€
céssZsd #ares

Tóth Istvátt

Í!56a29{$

AquaExpert TlM KÍt.
2í?0 DUMlffszl, MAQYAR u' 33/a

Adószám : 23756465_2-1 3
&nhdmh ím0m02.1055ffi$.4r2ml9



5. NYILATKoZAT sZAKMÁI KoMPETENcIÁK RENDELKEZÉSRE ÁrrÁsÁnÓr

AlulÍrott Tóth Iswán, mint az AquaExpert Tn\,l Mémökiroda Kft. (2120 Dunakeszi, Magyar
u. 33/a) cégiegyzésre jogosult képvíselője kijelentenr, hory az,,Álsónémedi szennyvÍztisztÍtó-

telepenek korszer{xítése és bővttése" projektel érlntett l*zművek vagnnértékclése, valamint
a vagyonórtékelés alapjfui aGördüIő Fejlesztési TQrv összeátlítóstÍhaz sztilrséges Pótlási Terv

ellwszítése tfugyu beszerzési eljánís ajánlati felhívrásóban szereplő feládat ellátrásríra a
felhívr{snak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kompetenciák rendélkezésts átlnak"

Névl Tóth lstváh

l&ipesítési okleveles épÍtőmér4ök

Budapesti Műgaki Egyetem ÉBftőmernoti Kar VízépítőmérnökiSzak (okl. sr: 10811987)

Egiléb végzettségek: vízellátás<gatornázás srakmérnök

Budapesti Műsaaki Egyetern Építőmérnöki Kar Vízellátás-csatornázás Szakrrrérnöki Szak (okl'

sr: 10.489)

Mérnökkamarai jogosultságok:

szw-3.e' lvó- és ipari víreltátás, szennyvÍtelvezetés célú csatornáeás srakértés

sa/V-3. 3" Vírtisztítás szakértés

swv-3.4. SeennpírtisztÍtás szakÉrtés

Me-Éa. Magasépítési műszaki ellenóri

ME-M-|. Mélyépítés és mélyéBÍtési műtárgy műszaki ellenőri

M E-\rz{. vírgaedálkodási sajátor építmények m űsza ki e ]lenőrzése

MV-ÉP/A Építmények építési munkáÍ korlátozás nelkülifelelős műszakivezetői,

Mv-^n/^víai létesítmények épÍtése, srereÍése korlátozás néltüli felelős műszakivezetői,

\E-T VízÍmérnöki tervezés

Dunakeszi, 2013 jútius 24.
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vfuikö,zÍÍtű iizemeltotöi referenciák:

- Főváro,siVízrrrűvekZrlcsőhálóatikírendeltségvezető,f@ítésvezető,
osztáyvezetőként vízellátó halózatok hibaelhárításrának, karbantargísárrak, rekonstrukciójának
felelős vezétése, 1991 -2000.

- Pécsi Víznr{i Zr-u műszaki igazgatóként Pecs és 41 telepiilés vízellátásánako

szennyvízelvezetesének és tísztításrának, valamirnt a lánogaÍó folyamatok felelós vezÖtése

2000-2M6,
- DMRV Zr* rnítszakl igaegatóként a m{Íködési teriilet vízellátásárrak'
szennyvízelvezetésének és tisztításánalq valamint a támogató fotyamatok felelős vezetése

201 l.

A MÁvÍz Műszaki Bizottáeának tagiakerrtaz országos vízikdzmii szolgiíItatás szakmai
színvonala emelésenek támogaÍrása

EU üínrogatasú projektek :

- Pécsi ISPA projekt, vízelláés, szennyvízgyűjtóItéú{mtbővítése, tizemeltetöi

kópviselet 20a2-2a06
_ Budapest Központi Seennyvíais*íto telepés kapcsolodó létesítményeí- Budai

punapa*i figyffjtő proj ektmerndzsere 200620 1 0
- KEOP projektek ellenőrzése az NKEK megbíásából, kiilső szakértőként.20t2-

YípikÖ.atrii vagyo né{éklépi r"eterenpiák:

Dombóvár Város víztermelff objekfumainak vagy.onértékelése.

Jászszentliíszló Ki}zség lverrltő és szerrnyvíztisáító rendszerenek

köarriívagyonértekelEse

Dunakeszi, 20 l 3 július 24.
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?. A M{;NKA ElvÉGeÉsÉng tmaHetÁnozgm ffiLlgsÍTÉsl rutrÁrunl

Áz,,Alsónémedi szewryvíaisztító+elepnek korszet{tsítése és bővítése'' projelútel érinten

kötlt űvek vagnnértékelésp, valatninr a vegyonértdketés alapjátt e Gödiilő Fejlesxési Tsrv

össze áIlításáÍwz srliks é ge s Pótlást Terv alká saíté s ér e vóilat t lwtúrid'tÍ :

3 hónap.
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