
 
Megrendelő:      Tárgy: Alsónémedi területén utak és  
Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal                  vízelvezetésük, település felszíni  
2351 Alsónémedi, Fő u. 58.                                                       Vízrendezésének vizsgálata 
Tel: 06 29 337 101                  Árajánlat – Tanulmányterv készítésre 
Fax: 0629/ 337 250 
e-mail:polgarmester@alsonemedi.hu 

Vincze József polgármester  
 
     Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 Köszönettel vettük megkeresésüket az Önkormányzat területén felmerült „Település felszíni, 
felszín alatti csapadékelvezetésének tanulmánytervével, tervezési koncepciók elkészítésével 
kapcsolatban. Tárgyalásunk alkalmával szerzett ismeretek figyelembe vétele mellett az alábbi 
területekre adjuk meg árajánlatunkat: 
 
Tárgy: Alsónémedi teljes település felszíni vízelvezetésének tanulmányterve, koncepciók kidolgozása, 
meglévő rendszer felülvizsgálata, javaslatok készítése engedélyezési terv változatok fejlesztési 
irányára 
 
Árajánlat tartalmazza: 
 

- Változatok kidolgozását, bemutatását, műszaki fejlesztés irányát (A,B,C..alternatívák) 
- Meglévő rendszer, településhálózat vízelvezetési rendszer ismertetését, kapacitás 

bemutatását, bővítési, felújítási, átalakítási lehetőségét 
- Tanulmányi tervhez készített talajmechanikai szakvéleményt, 
- Tanulmánytervhez készített előzetes környezetvédelmi szakvéleményt, tanulmányt 
- Várható vízjogi engedélyezési tervek elkészítésének költségét, átfutási idejének 

bemutatását, kiviteli tervek elkészítésének költségét, átfutási idejét 
- Műszaki változatok elkészítésének átfutási idejét, megvalósíthatósági ütemtervét 
- Gazdasági megvalósíthatósági előzetes tanulmányt 
- Az egyes változatok kivitelezési becsült költségének összehasonlítását 
- Meglévő közműhálózatok, érintettségek, esetleges kiváltások, akadályok, kivitelezést és 

tervezést akadályozó felszín alatti közművek bemutatását 
- Meglévő adathálózat ismertetését 

 
Ajánlati ár tanulmánytervi szintre teljes település esetében: 
 

- 3.140.000.- ft + 25% ÁFA  
 
Az ár figyelembe veszi a Magyar Mérnök Kamarai ajánlási árait, a Mérnöki etikai kódex 
iránymutatását. Az ár jelentős kedvező ár a várható kivitelezési összegek százalékának függvényéhez 
képest. 
 
 
 
 

B E R T E R R A   J u h á s z  S á n d o r  B e r t  e . v .   
                                                    Székhely:3770 Sajószentpéter, Madách Imre u.12 
Építési  p rojektvezetés                                    Levelezési cím: 2120 Dunakeszi Závodszky Géza u.10. 
Mű szak i  e l lenőrzés                                        web: www.berterra.hu  e-mail: berterra@gmail.com 
Leb onyol í tás                                       tel: +3630 678 3780  
Tervezés  

 



A tanulmánytervi részek, változatok bemutatását követően lehet csak a pontos vízjogi engedélyezési 
tervek terveztetésének irányát meghatározni és a pontos engedélyezési és kiviteli tervek tervezői 
díját is csak akkor lehet meghatározni. 
 
Vállalásunk figyelembe veszi, a megrendelő által kezdési időpontnak megadott július 1-ét. 
A tanulmánytervek elkészítésének határideje: 2011. Augusztus 15.   
Az ajánlatban megadott időpontok abban az esetben tarthatóak, ha a munkavégzés július 1-vel 
elkezdődik a hivatalos megrendelést és szerződéskötést követően. 
 
Bízva együttműködésünkben, várjuk szíves megkeresésüket. 
 
 

Dunakeszi, 2011.05.23.                                  Tisztelettel:  
                           Juhász Sándor  Bert       

                     Kamarai szakterületek  
Aktív engedélyek 

KÉ-korlátozott - Közlekedési építőmérnöki, Korlátozott 
tervező 

VZ-T - Vízimérnöki, Tervező 
KÉ/I. - Közlekedési sajátos építmények építése , Műszaki 

ellenőr (SME) 
KÉ/A - Közlekedési építmények építése korlátozás nélkül, 

Felelős műszaki vezető 
M-I. - Mélyépítés és mélyépítési műtárgy , Műszaki ellenőr 

(ME) 
É-I. - Magasépítési, Műszaki ellenőr (ME) 

TH/A - Távhővezetékek és berendezések építése, szerelése 
korlátozás nélkül, Felelős műszaki vezető 

ÉP/A - Építmények építési munkái korlátozás nélkül, 
Felelős műszaki vezető 

VZ/I. - Vízgazdálkodási sajátos építmények építése , 
Műszaki ellenőr (SME) 

VZ/A - Vízgazdálkodási építmények építési-szerelési 
munkái építményeinek felelős műszaki vezetése, Felelős műszaki 

vezető 


