


Tisztelt Uram !

Köszönettel vettem megkeresését. Az alábbi ajánlatot adnám Önnek:

Tolmács Sport utca aszfaltozása 200 méter hosszan, 3,5 méter szélesen
5600 Ft/ m2 =3920000 Ft.
Ugyanitt profil készítése kőzúzalékkal 5-10 cm vastagságban 200 méter
hosszan 3,5 méter szélesen 1500 Ft/ m2 =1050000 Ft.
Az út mindkét oldalán padka készítése 50-50 cm szélesen =120000 Ft.

Sziluska utca aszfaltozása  200 méter hosszan, 3 méter szélesen 5600
Ft / m2  = 3360000 Ft.
Ugyanitt profil készítése kőzúzalékkal 5-10 cm vastagságban 200 méter
hosszan 3 méter szélesen 1500 Ft / m2 = 900000 Ft.
Az út mindkét oldalán nemes padka készítése 50-50 cm szélesen =120000
Ft.

Sziluska utcához tartozó kanyarodó ív aszfaltozása körülbelül 35 m2
5900 Ft/ m2 =206500 Ft.

A falu utcáiban 23 db kátyú ( kb. 40 m2) kimarása és hengerelt , meleg
aszfalttal történő kijavítása 8800 Ft /m2 = 352000 Ft.

Sziluska utcában teljes útburkolat visszamarása, alépítmény cseréje
CKT beton kiváltásával, ez körülbelül 20 m2. =420000Ft

Összesen 10.448.500 Ft + Áfa.

Várom válaszát !  Remélem , ajánlatom elnyeri tetszését.
Tiszelettel :
Bogdán Krisztián ev.
Kismaros Őz utca 2. 



Tisztelt Polgarmester Úr ! 
 
A tolmácsi aszfaltozási munkálatokra az alábbi ajánlatot küldeném : 
 
- Sport utcában aszfaltozás 200 méter hosszúságban, 3,5 méter szélességben 5750 Ft / m2 
áron: 4.025.000 Ft.  Kőzúzalékból profil készítése 5-10 cm vastagon 200 méter hosszúságban, 
3,5 méter szélesen 1600 Ft/ m2 áron : 1.120.000 Ft.  Az út mindkét oldalán 50-50 cm 
szélesen padka készítése : 120.000 Ft. 
- Sziluska utcában aszfaltozás 200 méter hosszúságban, 3 méter szélességben 5750 Ft/ m2 
áron : 3.450.000 Ft.  Kőzúzalékból profil készítése 5-10 cm vastagon 200 méter hosszúságban,
3 méter szélesen 1600 Ft/ m2 áron : 960.000 Ft . Az út mindkét oldalán  50-50 cm széles 
padka kialakítása: 120.000 Ft. 
- Sziluska utcában kb. 20 m2 - en a teljes útburkolat visszamarása, az alépítmény cseréje CKT 
beton kiváltásával : 460.000 Ft. 
-Sziluska utcához kanyarodó ív aszfaltozasa  körülbelül 35 m2  6000 Ft /m2 áron : 210.000 Ft. 
- Kátyúzás a falu egyéb utcáiban 23 db  - kb . 40 m2   8800 Ft/ m2  áron : 352.000 Ft. 
Összesen 10.817.000 Ft. Az osszeg nettó ár !
 
Várom mielőbbi  válaszát !
 
Tisztelettel : Krizsán Melinda ev. 
Váckisújfalu Petőfi utca 61. 
 


