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ELŐTERJESZrES
,, Főépítészi feladatok elldtús a LítérenD

Litér Község Önkormrányzatanak Pénzügyi Bizottsága és Képviselő-testiilete

2019 év november hó 28 nap

Tisztek Bízot&óg!
Tís zíelt Képvis elő-tes tület !

Litér Község Önkormányzata árajánlatokat kért be Litér telepüIésen az alábbi főépítészi
feladatok ellátására vonatkozóan:

. főépítészi feladatokellátása településképi eljárásoksorán,

. főépítészi konzultáció önkormányzati beruházásoksorán,

. fóépítészi konzultáció lakossági építkezések során,

. lakossági személyes ügyfélszolgálat biztosítása Litéren (heti2 órában).

A beérkezett árajánlatok a következők:

Kérem Önöket, hogl a Lítér településen a főepítészi feladatok ellútására vonatkozóan

beérkezett órajónlatokról dönteni szíveskedjenek !

Mellékletek:
- Arajánlat: Borsik Beáta
- Arajánlat: Gaschler Gábor
- Árajónlat: Németh Ferenc

Litér, 2019. november 22.

Árajánlatot adő neve Árajánlata (br. Ft)

BoRstx BrÁra
okl. é p íté szmé m ök (V árp aI ota)

57 í50 Ft/hó,
vagy 6 985 Ft / konzultáció

GnscareR GÁBon
okl. építészmérnök (Veszprém) í50 000 Ft/ hó

GyaRmerlTruvlÁs
okl, építészmérnök (Veszprém)

T e rh e It sé g re h iv atkozással
nem tudia vállalni

NÉueru FERENI
okl. építészmérnök (Monoszló)

50 000 Ft / hó
és 5 000 Ft / óra konzultációnként
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Varga Mihál

Előteriesztést lglszítette: keresztes Áriel zoltán Oldal:

Litér Község
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Varga Mihály úr
Litér Község Polgármestere

Almos u. 37.

81 96

Tisztelt Polgármester Úr!

A LlT/351 2-2l2O19. számú, "Arajánlatkérés Föépítészi feladatok ellátására Litéren"
tárgyú elektronikus megkeresésére az alábbi ajánlatot teszem:

Borsik Beáta Tünde vagyok, okl. építészmérnokként végeztem a Budapesti Műszaki
Egyetemen, önkormányzati fóépítészi vizsgával is rendelkezem. Jelenleg a Borsik és
Ollram Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (8100 Várpalota, Szabolcska M. u.41.)
alkalmazottja vagyok, és a Bt.-n keresztúl szeretném ellátni az önkormányzati
főépítészi feladatokat, melyek a településkép védelemmel kapcsolatos vélemények,
egyeztetések a 31412012 (Xl. B,} Korm rendelet és az önkormányzat településképi
rendelete szerinti eljárások lebonyolítása lenne, nevezetsen az önkormányzati kiírás
szerint,

- fóépítészi feladatok ellátása településképi eljárások során
főépítészi szakmai konzultáció az önkornrányzaii beruházások során
fóépítészi szakmat konzultáció lakossági építési munkák során
lakossági személyes úgyfélszolgálat Litér-en (heti 2 óra)

Ezen feladatokat a megbízási szerződés megkötésétól, vagy a megállapodástól
számított egy éven keresztül 45 000 Ft+ÁFA/hó (bruttq§f_]éq f!&0_drjazással, yagv
egy-egy telepúlésképpel kapcsolatos személyes ügyfélfogadás, szakmai tálékoztatás.
konzultáciÓ, szakmai velemeny kiadása esetén 5.500 Ft+ÁFfudb (bruttó 6.9s5 FVdb)
dí1 ellenében, havi utalással tudnám vállalni, amennyiben az önkormányzatnak is
megfelel.

Elóre is köszönöm kedvezó válaszát.

Várpalota, 2a19. november 20.

Tisztelettel: .l]
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Borsix Beáta Tünde
(borsi k.b§ata@qmail. com)
8100 Várpalota,
Szabolcska M u. 41.
Tel . 06/20/460-1892

Előteriesztést lalszítette: keresztes Áriel zoltán Oldal:
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Árajánlat

t. Araiánlat héró

Litér Község Önkormányzata

képviseli: Varga Mihály polgáímü§teí

2. Árajánlat tárgya
óntormányzati fóépité$zi felad atok ellátása, ajánlati íelhivás szerint

3. Ajánlati ár

havi átalanycili

4, Fizetési íeltételek
megbi zasr szerzocles szerini,

5. Árajánlat érvényessége

1l0 000 Ft * 0o,b Aía (AAM)

60 nap

6, Egyéb
L-iáianrut11érő váltalja, hogy az árajánlatot bizalmasan kezeli, azt harmadik §zemélynek nem hOZZa

tudomására.

Veszprém,2019, 11.21,

Előteriesztést laiszítette: keresztes Ariel zoltán Oldal:
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Litér Község Polgármesterének

Tisztett Polgármester Úr!

Alulírott Németh Ferencokl. építészmérnök, településrendezési vezető tervező a megkÜldÖtt

ajánlattéte|i kérést a település önkormányzati Íőépítészifeladataira kószÖnettel fogadtam,

A feladat elvégzéséhez rendelkezem főepítésri uizsgával is.

Az ajánlattételi felhívásban lévő feltételeket elío3adva az alábbi ajánlatot teszem;

Az önkormányzati főépítészi feladatokat alka}mi feladatellátását, melyben a heti két Órás hivatal

ap_.1;_,i,lllt-,i. llr|§rló fcIac]atcllát.j5 es aj ,,.:j,e! kiiltseger vannak _!l.qYj_9!9"9! |t:9I], Ya]g!!a1 a

teiepülésképi konzultációk, véleményezések és egyéb a tényleges

'a,,,j:;:: , É jll: !Sr :,-1 ,:,Ji'i iiért tudoín vállalni. Díjaim alanyi áfa mentesek.

TiszteltteI várom visszajclzését ajdnlatoln clbiráiásál ó1,

lli/;,,/ -
Németh Ferenc

+36 30 400 1584

planteus@planteus.hu

8273 Monoszló, Fő u. 23.

El őteri es zté s í la! szíte tte : kere szte s A rie l z o ltón Oldal:
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