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MoNo SToRAPÁrt rÖzÖs ÖNronrrnÁNyZATI HIVATAL

MONOSTORAPATI
Petőfi utca 123.
8296

Tárgy: ajanlattétel

F{ivatkozva aZ előzetes 15-Il2a§, sz. ajanlati felhívásukra, melyben arajinlat
megtételére kért fel KaPolcs Község Önkormlnyzataaz önkormanyzat tulajdonát
kéPező 323hrsz Űt engedélyezési eljarásahoz szükséges dokumentáció
elkészítésére.

1iánlatunkat az alábbiakban tesszük meg:

kapolcs község Településrendezési Tervének az érintett teniletre vonatkozó
mÓdosítása alapján a felmenilt lakossági igények figyelembe vételével a régi
ÖnkormanYzati Út egy része megszűnne, és helyett., 

-.gy 
magánszemély áltál

megépített aszfaltos út szélesítésével közlekedósre alkalma, ut atatutna ti,A HESZ módosítása során a Veszprém Megyei Kormanyhivatal Közlekedési
FelÜgYelősége Úttlsyi Osztálya javasolta uÍ"tt megszüntetési eljárást és a
fennmaradási engedélyezési eljarást egy kérelemben leúytatni, a környező építési
telkek megközel ítését biztos ító kozút kialakítása szüksé geisé ge vé gett.

Ajánlati ár: 320 000o _Ft * 0o/o ÁFA: 320 000n -Ft

A tervezőt érintő munkarészek elkészítése során figyelembe kell venni, hogy
emiatt nagYobb mennyiségú tervdokumentáció ekészítése szükséges, #Í;
magában foglalja a közmú egyeztetések elvégzését, útkezelóvól torténb
egyeztetést. A tervek egy része:

- Út (régi eléPÍtett szakasz) megszüntetési eljarris \efolyxására lenne alkalmas,

- (kiilÖn felmérési tervek) a fennmaradási eljarás lefoty.tatására lenne alkalmas,
míg a továbbépítési tervek

éPÍtési engedélyezési eljárás lefolytatása mellett, a komplett kivitelezés
végrehajtásirais alkalmasak legyenek,( 120fm l 6-7m+ 40fm l^4mszab.sz.)

Az érintett Út utolsó 26fm-es szakaszának kiépitése a tenileten beluli nagy szint
kulonbségek miatt már olyan mértékú hatalmai foldmunkával és támfal epitesset
lenne megoldhatÓ, hogy elTe nem javasoljuk az út kiépítését a meglévő
szabálYozasi vonalakon belül. Helyette a 334-337 hrsz.-ú telkek összevonasával
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alakulhatrra ki újabb építési telek, ennek megközelítése pedig a 4 m -es
szabátyozási szélességlí út végénél kialakítandó kapun keresztül lenne biztosítható
biztonságoszlíl. Az utolsó 26fm-es szakasma a rendezési terv utolsó módosítása
sem vonatkozk.

Az ajanlati ár nem tartalmazza a tervezési alaptérképek elkészítését, és az
esetlegesen idegen teniltek igénybevételével kapcsolatos földmérési munkarészek
eikészítését és annak diját, valamint a fent nem jelzett, de esetlegesen előforduló
egyéb szakági munkarészek elkészítését, Az elóre nem várt, esetlegesen szükséges
kiegészítő egyéb szakági tervezési munkarészek elvégzését külön díjazás
ellenóben a megbízott, alvállalkozőtő|, a megbizó előzetes jóvahagyása után
megrendelheti (pl. geodéziai felmérés, talajmechanika, mútargyak statikai
méretezése, környezetvédelmi munkarész készitése, forgalomkorlátozini terv és
ktlon vizelvezetési terv készítése, ,.. ).

Határidő: a megrendelő igénye szerint, optimálisan a legrövidebb, ill. a
szerződéskötés napjatól szárnított 90 nap.

F'elelős tervező:
KAJTÁRNE vancA rDA

közlekedési építőmérnöki tervező
okl. építómérnök

rÉ_r w-u}anarc

S z e r k e z e t ek Tervező és Ingatlanközvetííő KFT.
8200 Veszprém, Pér,mér;rdi u. 1, Tel: 3al993 * 4795

Levelezési cím: 8380 Hévíz,'Park u. 30.

Kérem ajanlatunk szíves elfogadását és egyben a feladat végrehajtasiúloz
szükséges adatok, illetve információk (a szerződés mellékletét képezze az adott ü
minimum TAKARNET-rőI lekért tulajdoni lapja ) rendelkezésre bocsátását.

Veszprém, 2a1 5. március 1ó.
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