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,,Liíér, Előd utca forgalomkorlótozdsa'
L itér Közsé g Önkormá ny zatának Pénzügy i B i zottsága és Képvi sel ő -testül ete

2019 év november hó 28 nap

Tisztelt Bizottsúg!
T is zt e k Képvis e lő-tes t üIet !

A Litér település belterületén a 98-as helyrajzi számú Előd utcából nyílóan az új bölcsőde és

új védőnői tanácsadó, iskola-
egészségügyi ellátó
közszolgáltatók megkezdtók

működéstiket.

Tekintettel a fenti beruházísok
eredményeképpen az EIőd utcában
megnövekedett létszámban jelen
lévő kisgyermekekre,
kisgyermekes sztilőkre, javaslom,

hogy a biaonságos k<izlekedés

érdekében az alábbi Kresz-táblak kerüljenek kihel

,§ebességkorldtozds 30 klt /h"
táhla, amely jelÁ, hogy az
utcában 30 kmlh-nál nagyobb
sebességgel tilos haladni.

,,Gyermekelt' táhla, amely
jelzi, hogy a gyermekeknek az
úttestre lépésével fokozottan

ll.

Litér Község Önkorm ányzata
8196 Litér. Áhos u. 37. Tel./Fax: 88i598-0l6

Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

yezésre:

A
számolni ke

A mellékelt rárajánlat alapjan a 2 db ,,Gyertnekell' ábla, 2 db ,,30 lcm/h sebességkorlátozós"
táb!a,2 db táblatartó oszlop és a áblatartó bilincsek na 42.060 Ft + ÁFA, bruttó 53 416 Ft.
A szállítási költség 22 500 Ft + ÁFA, bruttó 28 575 Ft díját és a cég ajkai telephelyének 42
km-es távolságát figyelembe véve, javaslom a forgalomtechnikai eszközöknek a személyes
átvüelét és elhozatal át az Opel Vivaro önkormrányzati mikrobusszal.

Kérem Önöket, hogy a biztonságos közlekedés érdekében a fentiek szerintí

forgalomkorlútoztúsóról, Kresz-tóblók kihelyezésérű dönteni szíveskedjenek az Előd
utcóban.

Melléklet:
. Ácajanlat - Bakonyplastiroute Kft.

Litér, 20L9. november 1 9.

Előteriesztést lziszitette: keresztes Ariel zoltán
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Ajánlat

Bakony Plastiroute Kft-
8400 Ajka Ipari Park Északi 9ektor hrsz, 5714/8 hrsz. . Tel,/Fax: / .

Litér Község Önkormányzata
8196 Litér Ámos u. 37.

keresztes Ariel zolán
Tel.: 06/30 292 8338

Ajánlat azonosíó : 19A100296

Tárgy : Litér táblák oszlopok

Tlsztelt Cím!

Köszönettel vettük ajánlat kérést, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

Kiadva : 2019.11.19.

Témafelelós: Tábori Mlklós

Kapcsolattaftó : Tábori Miklós
mobil: 30/288-8308

Megnevezés Mennyiseg Nettó Nettó

egységá(Ft) ösvár (Ft)

2226t\2t Gyermekek 600H EG 2,00 db 4 020,00 8 0,+0,00

??690_30_

35200176

Sebességkorlátozás (30) 600H EG

Táblatartó bilincs 76 mm. kpl.

31454736 Horganrzott oszlop, 76 x 1,5 x 3500 mm (8,82 kg/db) Vtsz:

2,00 db 7 t4 640,00320,00

730,008,00 db 5 840,00

2,00 db 6 770,0a 13 540,00
7l0630

összesen:

Ajánlat ár összesen (nettó)l

42 060,00

AmennYiben bármilyen kérdés merül fel ajánlatunkkal kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésre!

A szállítási költség 22 s00 rt+Ára , :. . , l

Árajánlatunk elfogadása esetén várjuk szíves megrendelését.

A további sikeres együttműködés reményében.

Tisáelettel

Vántsa Előd
ügyvezető

Kiállította: :

Készült a TR-Soft 2000 Kft, rendszerével PAo5

Tábori Miklós

oldal: 1 l 1


