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Címzett:  Üllő Város Önkormányzata           Tárgy: Üllő, Sportliget négycsoportos óvoda tervezése 
       Tervezői ajánlat 
Üi.:  Konyecsni Dóra oszt.vez helyettes  Üi.: Bodzán Antal 
T:       T: 36 20 320 9817 
T/F:       F:  24 422 002Mail:   
Mail:  konyecsni.dora@ullo.hu   Mail:  bodzan@bodzankft.hu, antal.bodzan@gmail.com 
     
 

 

Tisztelt Címzett! 
 
 
Köszönettel vettük ajánlatkérésüket tárgyi óvoda épület engedélyezési tervezésére. 
Az ajánlat több óvoda tervezésének tapasztalata alapján készült. 
A szakmai előírások és ajánlások alapján az épület kb. 8-900m2 netto alapterületű lesz. 
 
Kijelentem, hogy a tárgyi épület léptékéhez illeszkedő felelősségbiztosítással rendelkezünk. 
 
 
 
Előkészítő terv: 950eFt 
  
Engedélyezési terv összesen: 4.000eFt
  
Előkészítő terv és engedélyezési terv összesen:  4.950e Ft+áfa 
Azaz négymillió kilencszázötvenezer ezer forint plussz Áfa. 
 
 
1, Az előkészítő terv tartalma: 
Tárgyi épület tanulmány terveinek elkészítése, szakmailag elvárt gondossággal és részletességgel. 
Tervező feladata: Népiegészségügyi szakhatósággal történő előzetes egyeztetés és az erről készített 
emlékeztető átadása. 
A tanulmány terv műszaki tartalma a következő: 

Műszaki leírások és számítások 
- Műszaki leírás (beépítési adatok, funkcionális és építészeti megoldások és főbb 

szerkezetekismertetése). 
Építésztervek: 
- mérnöki helyszínrajz M=1:1000 
- alaprajz(ok) M=1:200 
- metszetek M=1:200 (megértéshez szükséges számú) 
- homlokzatok M=1:200 
 
Tervezési határidő: megbeszélés szerint 
- Tervpéldányok száma:  2pld. Nyomtatott+ digitálisan megküldve  
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2, Az engedélyezési terv tartalma: 
Tárgyi épületek engedélyezési terveinek elkészítése, szakmailag elvárt gondossággal és 
részletességgel. 
Tervező feladata: Szakhatóságokkal történő egyeztetés és az erről készített emlékeztetők átadása. 
Az építész engedélyezési terv műszaki tartalma a következő: 
Műszaki leírások és számítások 

- Építész műszaki leírás 
- Tartószerkezet műszaki leírás 
- Tartószerkezet számítás 
- Épületgépészeti műszaki leírás és energetikai számítás 
- Épületvillamos műszaki leírás 
- Tűzvédelmi műszaki leírás 
- Konyhatechnológiai tervfejezet 
- Akadálymentes műszaki leírás 
- Kertészeti műszaki leírás 
- Környezetvédelmi tervfejezet 
- Geodéziai felmérés a tervezési területről (opció 100eFt) 
- Talajvizsgálati jelentés (opció 300eFt) 
Az opciós tételeket Megrendelő saját hatáskörben is intézheti. 
 

Tervek: 
- mérnöki helyszínrajz M=1:1000 
- alaprajzok M=1:100 
- metszetek M=1:100 (engedélyezéshez szükséges számú) 
- homlokzatok M=1:100 
- kert terv M=1:200 
- 3d külső és belső képek 
  
Az ajánlat nem tartalmaz: 
- Illetékbélyeget és eljárási díjat 
- közmű tervet  
- út tervet 
- közmű fejlesztés díjat  
- pótlólagosan előírt bármely szakvéleményt, régészeti feltárást és törvényben nem előírt 

tervfejezetet. 
 
Tervezési határidő: megbeszélés szerint 
Tervpéldányok száma:  4pld. Nyomtatott+ 1pld digitális (cd-n)  
   
 
Tisztelettel: Bodzán Antal építész 

 
Ráckeve, 2017. 02. 21. 

 
  


