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Iktatószám: 126/2017. Referens: Németh Balázs 
Hivatkozási szám: - Tervszám: - 

Tárgy: „Baracs község településközpont közlekedési infrastruktúra rehabilitációja keretében 
tervezési feladatok ellátása” 
 

Baracs Község Önkormányzata 
Baracs 
Táncsics utca 27. 
2427 
Tel.: 06-25/521-010 
Fax: 06-25/521-011 

 
Várai Róbert polgármester úr részére! 

 
TERVEZŐI ÁRAJÁNLAT 

 

Előzetes megkeresésük alapján „Baracs község településközpont közlekedési infrastruktúra 

rehabilitációja keretében tervezési feladatok ellátása” tárgyú árajánlatkérésük alapján az alábbiak szerint 

részletezett tervezői árajánlatot adjuk: 

 

„Baracs község településközpont közlekedési infrastruktúra rehabilitációja keretében tervezési 

feladatok ellátása”  

 

RÉSZFELADATOK 

1. Kossuth L. utca (Széchényi u. – Táncsics M. u. között) a szolgáltató területnek megfelelő 
gyalogos infrastruktúra fejlesztés, megfelelő méretű és elhelyezésű parkoló állások kialakítása, 
aszfalt burkolatú útpálya burkolatfelújítása, csapadékvíz elvezetés; 

2. Kossuth L. utca (Táncsics Mihály utcától) – Dózsa György utca – Óvoda útszakaszon gyalogos 
infrastruktúra fejlesztés, csapadékvíz elvezetés; 

3. Szabadság utca (Óvoda fejlesztés kapcsán kialakított utcakép szerint) Művelődési ház 
környezetében megfelelő méretű és elhelyezkedésű parkoló állások kialakítása, aszfalt 
burkolatú útpálya burkolatfelújítása, csapadékvíz elvezetés; 

4. Szabadság utca (Táncsics Mihály utca – Széchényi utca közötti szakasza) megfelelő méretű 
és elhelyezkedésű parkoló állások kialakítása, aszfalt burkolatú útpálya burkolatfelújítása, 
csapadékvíz elvezetés; 

5. Táncsics Mihály utca (Kossuth Lajos utca – Szabadság utca közötti szakasza) területnek 
megfelelő gyalogos infrastruktúra fejlesztés (Bölcsőde, Óvoda, Iskola, Művelődési ház), 
megfelelő méretű és elhelyezkedésű, darabszámú parkoló állások kialakítása, aszfalt burkolatú 
útpálya burkolatfelújítása, csapadékvíz elvezetés, közlekedési kapcsolatok vizsgálata a távlati 
fejlesztések irányába; 

6. Csapadékvíz befogadó a Szabadság utca zárt csapadékvíz elvezető rendszere. 

AJÁNLATI ÁR ÖSSZESEN: nettó 4 350 0000 HUF + 27% ÁFA = bruttó 5 524 500 HUF 
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Teljesítés véghatárideje: 2019. december 31. 

 

Elszámolás: A számla az elkészült munkarészek határidőre történő, teljesítési igazolással igazolt átvétele 

esetén lehetséges, 15 napos kifizetési határidővel nyújtható be.  

 

Nyilatkozzuk, hogy az ajánlatkérés 6. pontjában felsorolt kizáró okok hatálya alatt nem áll Cégünk. 

 

Nyilatkozzuk, hogy az ajánlatkérés 7. pontjában felsorolt előírt alkalmassági feltételeknek Cégünk 

megfelel.  

 

A tervek műszaki tartalma a vonatkozó érvényben lévő jogszabályoknak, szabványoknak, útügyi és 

egyéb műszaki előírásoknak megfelelően készül. Tervező kijelenti, hogy maga és szaktervezői a 

munkavégzéshez szükséges és érvényes mérnök kamarai jogosultsággal rendelkeznek. 

 

Az ajánlat nem tartalmazza: 

- szükséges hatósági engedélyezés eljárási díját, 

- eljárásokhoz szükséges hivatalos tulajdoni lap, térképmásolatok beszerzését, díját, 

- építész tervezési munkarészeket,  

- esetlegesen érintett közművek kiváltási-, védelembe helyezési terveket, 

- esetlegesen szükséges telekalakítási, kisajátítás terveket, 

- növénytelepítési tervek elkészítését,  

- az ajánlatban fel nem sorolt munkarészeket, 

- egyéb előre nem kiszámítható tervezési többletfeladatokat Megbízó, vagy a tervezés során 

érintettek igényei szerint. 

AJÁNLATTEVŐ ADATAI: 

GLOBAL-CONSTRUCT Tervező és Szolgáltató Kft. 
1048 Budapest, Körösbánya utca 30. fsz. 2.  

Képviseli: Németh Balázs ügyvezető 

Tel / fax: +36 1 788 7428 

Mobiltelefon: +36 70 235 7996 

Adószám: 13264459-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-726473 

Bankszámlaszám: 11100104-13264459-01000003 CIB Bank Zrt. 

e-mail: nemethb@global-construct.hu 

 

Budapest, 2019. február 1. 

  

 Megköszönve szíves árajánlatkérésüket, tisztelettel:   
Németh Balázs 

ügyvezető 
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