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ÁRAJÁNLAT 
 

Piliscsév 1112.5 jelű Piliscsév bekötő úton a szelvényezés szerinti jobb oldalon a 10 sz.-ú közúton 

lévő körforgalmi csomópont után új buszmegálló öböl tervezésére 

 

1.0 Tervezési árajánlat műszaki tartalmának ismertetése 
- A tervezéshez szükséges bejárások, közműegyeztetések lefolytatása, és nyilatkozataik 

beszerzése. 
- Tervezési alaptérkép készítése helyszíni felmérések 
- A tárgyi területen szilárd burkolat építésének és csapadékvíz-elvezetésének tervezése a 

Klastromi út burkolatához való csatlakozással, buszmegálló peron kiépítésével. 
- Közműegyeztetések lefolytatása 
- Engedélyeztetés: az elkészült közműegyeztetett terveket irodánk szükség szerint 

megküldi az engedélyező hatóságnak, és nyomon követi az engedélyeztetés menetét, 
teljesíti a kért hiánypótlásokat stb. 

- A tervezett létesítményekről árazatlan mennyiségi kiírás és költségbecslés készítése. 
 
2.0 Tervezési árajánlat összege: 

Megnevezés Tervezési díj 
1.0 pontban megjelölt munkák: 750.000.- 
ÁFA (27%): 202.500.- 
Összesen: 952.500.- 
A jelen ajánlat csak a tervezendő létesítmény műszaki tervezésére vonatkozik, nem tárgya: 
- Az engedélyezését fizetendő díjak megfizetése 
- A megvalósítási szakasz (vállalkozásba adás, tervezői művezetés, kivitelezés-felügyelet) egyik 

része sem. 
- A tervezés során esetlegesen szükségessé váló közműkiváltások illetve védelembe helyezések 

megtervezése 
- A tervezés során esetlegesen szükségessé váló a tulajdonviszonyok rendezéséhez szükséges 

geodéziai munkarészek elkészítése, azok földhivatali díjainak megfizetése, az ezzel kapcsolatos 
szerződések, jogi képviselő bevonásával történő elkészíttetése. 

- Közvilágítás tervezése 
 

3.0 A vállalt tervezési határidő 
A vállalt határidő: szerződéskötéstől számított 60 nap (engedélyeztetés megkezdéséig) 

 
4.0 A szállítás 

Az elkészült engedélyezési terveket az engedélyeztetéshez szükséges + 6 nyomtatott 
példányban és digitális (PDF) formátumban bocsátjuk a Megrendelő rendelkezésére, a 
megadott határidőt követően. 
 

Dorog, 2016. december 7. 
 Tisztelettel: 
 Magyar Ákos 
 építőmérnök 


