RE: Ajá nlat ké ré se

Tárgy: RE: Ajánlat kérése
Feladó: Földházi Gyöngyi <Gyongyi.Foldhazi@metalcomzrt.eu>
Dátum: 2022.02.18. 10:26
Címze�: Szarvas Zsolt József <szarvas.zsolt@balatonfured.com>
CC: Csárdás A�la <A�la.Csardas@metalcomzrt.eu>, Budai Péter <Peter.Budai@metalcomzrt.eu>,
Mellik László <Laszlo.Mellik@metalcomzrt.eu>
Kedves Szarvas Zsolt!
Két részből áll a traﬁbox telepítése:
1. az eszköz, azaz a traﬁbox (amibe a mérőt helyezik el)
Amennyiben az ORFK Traﬁbox leosztásból Vászoly részesül, úgy haszonkölcsön
szerződés keretében jutnak eszközhöz. Ha nem szerepel a település az ORFK
listájában, de mégis szeretnének Traﬁboxokat telepíteni, van rá mód, hogy
közvetlenül tőlünk megrendeljék az eszközöket, amelyet le is telepítünk a
kívánt helyre. Az eszköz ára: 1.451.536 Ft+Áfa, plusz igény szerint szállítási
költség!
2. traﬁbox telepítése
Megbeszélésünknek megfelelően tájékoztatom, hogy a traﬁbox telepítési
költsége ugyan helyszínfüggő, de az eddigi tapasztalat alapján a ráfordítás
nagyságrendileg 2,5 m Ft + Áfa összeggel kalkulálható.
A költségvetési tervezésükhöz az alábbi nagyságrendi árakat tudjuk megadni
1db traﬁbox-ra vonatkozóan:
Tervezés, közműegyeztetés,
500.000-550.000 Ft + Áfa
engedélyeztetés
Építőmesteri kivitelezés
500.000-600.000 Ft + Áfa
Villamos betáp kivitelezés,
1.200.000-1.500.000 Ft + Áfa
áramszolgáltató ügyintézéssel,
fogyasztásmérő szekrénnyel
Éves üzemeltetési díj
250.000-300.000 Ft+ Áfa
Vállalási határidő: 60 munkanap
A helyszínkijelölés szempontjai:
közlekedésbiztonsági indokoltság
2x1,5m-es szabad terület az út szélétől 1,5-2 m-re, amelyről területről szabad kilátás nyílik mindkét irányba
az eszköz bármely pozícióba forgatva nem lóghat be a járda vagy az ú�est síkjába
az eszköz szabad kilátását ne zavarják növények, parkoló autók stb.
a területen, lehetőleg az út telepítési oldalán rendelkezésre álljon közcélú kisfeszültségű hálózat, lég, vagy
földkábeles, 5-20 m-es körzetben
a kijelölt terület lehetőség szerint egyéb földala� közműtől kellő 1,5-2 m-es távolságra essen.
stb.
A hely kijelölésében, amennyiben igénylik, szakmai támogatást tudunk nyújtani. Ezzel kapcsolatban Mellik László
kollégám tud segíteni Önöknek.
Kérem, hogy az ORFK-val megkötö� haszonkölcsön szerződés megkötése, és a telepítési hely rendőséggel történt
egyeztetését és pontos kijelölését követően ismételten keressenek fel minket.
Kötelező érvényű ajánlatot a pontos helyszín kijelölése után tudunk adni.
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Kérdés esetén állunk rendelkezésükre.
Üdvözle�el,
Földházi Gyöngyi
Presales manager
Mobil: +36 30 284 1422
Mobil: +36 30 930 6432
E-mail: gyongyi.foldhazi@metalcomzrt.eu

metALCOM Zrt.
1107 Budapest, Fogadó u. 4.

-----Original Message----From: Szarvas Zsolt József <szarvas.zsolt@balatonfured.com>
Sent: Friday, February 18, 2022 9:46 AM
To: Földházi Gyöngyi <Gyongyi.Foldhazi@metalcomzrt.eu>
Subject: Ajánlat kérése
Kedves Földházi Gyöngyi!
Mai telefonbeszélgetésünk során szó volt, hogy Vászoly településre telepítendő traﬁbox telepítésével kapcsolatos
tájékoztatót küld nekem.
A testüle� ülés hé�őn lesz, a napirendhez szükségünk lenne erre a tájékoztatóra.
Kérem szíves segítségét, hogy ez a tájékoztatót mielőbb megkaphassam.
Előre is köszöne�el:
-Szarvas Zsolt
Kirendeltségirányító Osztály
osztályvezető-helye�es
Balatonfüredi Közös Önkormányza� Hivatal Balatonfüred, Szent István tér 1.
8230 Balatonfüred, Pf.:266
Tel: 30/911-2560, 87/581-259
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