
Isu lflqr-rríYa§fi I§ xf,tror ofitryttArYlAT}

Tisztelt Takács Lászlőné|,

Csatolva küldöm árajanlatunkat a Vigrántpetend, 061
munkálataival kapcsolatban.

htsz. alatti külterületi út felújítási

/oí

üdvcizlettel:

Ernyey Péter

munkahelyi mérnök

colas Út zrt.
Nyugat-magyarországi Területi lgazg.
H-8200 Veszprém, Kistó u. 25, (8210 Veszprém, Pí.:1144.)
Telefon: +36 1 883 1790

Fax +36 1 883 1794

Mobil: +36 30 667 1095

E-mail: peter,ernyey@colas.hu

Web: wuryv.colasut,hu

From: ERNYEY, Péter (SGHUN)



Nyugat-magyarországi Területi lgazgatóság
lroda;H-2890 Tata, Környei út 24,
Levelezési cím: H-2893 Tata 3, Pf.:329.
Fax: +36-7/883-7877

Tisztelt Tokócs Lószlóné!

KÖszÖnetielvettÜk megkeresésÜket o Vigóntpetend, Oó'l hrsz. olottikülterületi út felújíiósi
munkók kivítelezésével kopcsolotbon.

Ajónlotunkot oz olóbbiok szerint odjuk meg:

A fenti egységóiok csok o mellékletek szerint megodott mennyiségekre érvényesek.

Ároink kiolokítósónól o következőket veitük figvelembe:. o teljes munko megrendelése egy szeződésben. folyomotos munkovégzés, egy felvonulóssol. nogygépes munkovégzés ;

' fizetési feltéielek: A sikeres műszoki ótodós-ótvételt követóen, igozolt teljesítés
olopjón kióllítoit szómlo kézhezuételét követő 30 nopon belül, bonki utolóssol.. szőmlózós l db végszómlo

. iételes elszómolós

. kiviíelezési idő: 2017.|.féIév

. jótóllós: megrendelt műszoki tortolom függvénye

A fenti feltételek elfogodóso esetén ojónlotunkot 30 nopig fenntorijuk. Amennyiben o
fenti feltételek nem elfogodhotóok Önöknek, úgy o tovóbbi pontosítósig ojónlotunkot
szíveske djen Tórsosó g u n kro nézve ne m el kötelezó jellegű ne k iekinteni.
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colos Út zrf.
l l 13 Budopest,
Bocskoi út 73.
Tel.: l 883 1700
Fox: l 883 1799
Web:www.colosut.hu
E-moil: ut@colos-hu

Címzeiicég
To Comoonv

Monostoropóti Közös Önkormónyzoti
Hivotol

lHoiószóm
Reference no.

Círrzett személy
Addressee Tokócs Lószlóné Jegyző Felodó

Addresser Ernyey Péter
postocírrr

Moilino oddress 829ó Monostoropóti. Petófi u. l23. Mósolot
Coov

E-moil msp§lk@hunlilel
Dófum / Dote 2017 /03/06 oldolok / pooes 2+2
Tórgy
Subiecl ÁojónIot: vigóntpetend. oó] hrsz. olotti külteületi út felújrtósi munkólotoi
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Ajó nlotu nk elfogodóso eseté n vórju k szí,ves me grendelésüket.

MegrendeÍés esetén o munkót az érvényben lévó szobvónyok és olóbbi műszoki
előít ósok figyelembevételével végezzük el.

- e-UT 06.02.1l Utok és outópólyók létesítésének óltolónos geotechníkoiszobólyoi
- e-UT Oó.O3.2l Út-pólyoszerkezeti oszfoltréiegek. ÉpítésT feltételek és minőségi

követelmények
_ e-UT 05.02.1 l Útépítési oszfoltkeverékek. Aszfoltbeton

KopcsolottortÓ: Nogy LÓszló építésvezető {loszlo02.nogv@colos.hu , +363a/444-5202)

Tisztelettel:

BónyovóriGóbor
területi igozgotó
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Tétel
szám Tétel megnevezése mennyisé

s
Egység

összEsEN
(Ft}

Egységár osszeq

#
5zlxkasztotest epitesi m unkál(
itpálya keleti oldalán 10 db és a burkolt útszakasz északi végén
<eresáben 1 db
Földkiemelés építendő sákkasáótest helyéről kiszoruló föld felrakásávaI,
elsállításával Megrendelő által kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj nélkül:
(í Odb x 2,0 x 'l ,0 x0,25) + (4,0 x,l ,0 x 0.25)= 6.0r m3 3 45c 20 70(
§ZKKaszo test reltoltese 45/60 Zúzottkóből 6.0r m3 4 o25 24 15(

padka helvreállííása:

Padka nyesése átlag 10 cm vtg.-ban két oldalon 0,5-0,5 m szélességben +
útpályán lévő hordalék eltávolítása kiszoruló fóld felrakásával,
elszállításával Megrendelő által kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi dü nélkül
2 x 286 x 0,5 x 0,í +5 63=

33,60 m3 4 771 160 30e
Padka építése átlag 10 cm vtg.-ban két oldalon 0,5-0,5 m szeteisegben
0145 ázottkőből
2x286x0,5x0,1= 28-60 m3 11 068 316 545)adka simító hengerlése 2 x 286 x 0,5= 286 or m2 34í 98 67(

tpálva helvreállítása kátvúással:
Aslalfuágás (kátyúk körbe fűrészelése
2x1 +7 +2x1,25+45+ 2x1 + 1 3+2x1 + 23+2* 2,5+2x1 + 8+2x1,5+ 4+ 2x1 + 1,5+2x1,
5+8+2x1 +7 +2* 2,5+2x1,5+9+2x1,5+29= í91,0c m 460 87 86(
Kátyúk körbe bontása bontott anyag elsállításával, lerakóhelyi díj nélkül
kátyúás qennyiségének 41%-val sámolva '13 m3-0.4= 5,2a m3 9 20í 47 84o
AC-1 1 kopó (dolomit kövás) aslaltréteg beépítéseátlag 5 cm vtg.-ban kézi
erővel
(7 ,0x1 ,o+45x1 ,25+,13x1,6+23x1,0+7,52,5+8,0x1 ,o+4x1 ,5+ 1o,5x1 ,o+8x1 ,o
+7x1,0+ 1 5,5Y2,5+9xí,5+29x1,5=261 m2
26'l m2-0,05= 13,05 m3, 64 617 843 252

.,?.7i,iiifiiáfr,{il_ .l]iiflt ilf::§§?,lí]
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Tétel
szám

Tétel megnevezése mennylseg Egység
osszEsEN

(Ft)

Eovséoár összeq

szikkasáótest építési m unkák
útpálya keleti oldalán 10 db 20 rn-enként és a burkolt útszakasz északi
véoén kereszben 1 db
:öldkiemelés építendő slkkasáótest helyéről kiszoruló íöld felrakásával,
rlsállításával Megrendelő által kijelölt lerakóhelyre, lerakóhelyi díj nélkúl:
/1Odb x2.0 x 1.0 x0.25) + í4.0 x 1.0 x0.25)= 6.0( m3 3 45t 20 70í
Szikkásáó test feltöltése 45/80 zúzottkőből 6.0( m3 4 02! 24 15l

trarlka halvrcállítása:

Padka nyesése átlag 10 cm vtg.-ban két oldalon 0,5-0,5 m szélességben +

útpályán lévő hordalék eltávolítása kiszoruló föld felrakásával,
elsállításával Megrendelő által kijelölt lerakóhelyre lerakóhelyi díj nélkül
2x286x0,5 x0,1 +5 m3= 33.60 m3 7 42o 249 3,1i

Padka építése átlag ,15 cm vtg.-ban két oldalon 0,5-0,5 m szélességben
0145úzoftkőből
2 x 286x 0.5 x 0,1 5= 42,9( m3 11 06f 474 81i
Padka simító henqerlése 2 x 286 x 0,5= 286,0( m2 34a 98 67(

tnálva helvreállítása kátvúzással:
Asáaltváqás csatlakoásnál 2,5( m 46( 1 15(

Kátyúk javítása AC-11 kopó (dolomit köváz) aslaltréteg beépítésével
átlao 5 cm vto.-ban kézi erővel 5.0( m3 63 56( 317 830

AC-1 1 kopó (dolomit köváz) aszfaltréteg beépítése átlag 6+1 cm vtg.-ban
finisherrel

'133,2,5+ 
20 m2A}x0,07= 42,18, m3 60 2oA 2 539 40{
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