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                                                    TERVEZÉSI  AJÁNLAT  

          a Budapest V. Papnövelde utca 2 sz. alatti 30 albetétes társasház gyenge és  

                                      erősáramú hálózatának felújítására.  

 

Az elektromos tervezés a következő részekre terjed ki: 

 

1. Erősáram 

1. Új házi főelosztó berendezés tervezése a mai érvényes előírásoknak megfelelően. 

2. Új, méretlen fővezeték hálózat tervezése szakaszolható leválasztással minden albetét 

számára, új plombálható elágazó dobozokkal. 

3. Új házvilágítási elosztó berendezés tervezése. 

4. A közös területek (bejárati tér, közlekedők, lépcsőházak) világításának tervezése 

szakaszonként mozgásérzékelős vezérléssel, kézi-automatikus átkapcsolási lehetőséggel, 

pincei világítás áttervezése. 

5. Új EPH rendszer tervezése, közös térben elhelyezett központi EPH sínnel, amelyre a 

gépészeti fém csővezetékek (víz, gáz, stb.) és a nagyobb fémszerkezetek szabványos 

bilinccsel csatlakoztatandók. a házi főelosztó szekrény mellé érintésvédelmi csomózó 

dobozt kell felszerelni, ide csatlakoztatva a cső- v. rúdföldelővel kialakított 

potenciálrögzítő földelést és az EPH síntől kiépített gerincvezetéket. 

2. Gyengeáram 

1. Új védőcső rendszer és hálózat tervezése a kaputelefon berendezés részére. 

2. Új védőcső rendszer tervezése a telefon hálózat részére. 

3. Új védőcső rendszer tervezése a UPC részére. 

3. Egyéb munkák 

1. Árazatlan költségvetés kiírás készítése. 

2. Engedélyeztetés a Budapesti Elektromos Műveknél 
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3. Ha az épület építész alaprajzi tervei elektronikusan nem állnak rendelkezésre, a kapott 

pdf formátumu rajzokat dwg formátumra kell átdolgozni. 

4. Tervezési határidő 

1. Kiviteli terv: az ajánlat elfogadásától számított 4 hét. 

2. Az engedélyeztetés teljesítési ideje: általában 15 nap, de függ az ELMŰ reakció idejétől. 

5. Szállítandó példányszámok, tartalom: 

Példányszám: a tervdokumentáció papír alapon 1 példányban kerül átadásra, 

            az ELMŰ engedélyeztetés számára 1 külön példány készül. 

            Ezen kívül a teljes dokumentáció a kért formátumban elektronikus formában is  

            leszállításra kerül. 

6. Tervezési díj: 

            1/1-1/5, 3/1 pontok                                                           310.000.- Ft + ÁFA 

            2/1-2/3 pontok                                                                  120.000.- Ft + ÁFA 

            3/2 pont                                                                              20.000.- Ft + ÁFA 

            3/3 pont: Ezek az elektronikus tervek várhatóan rendelkezésre állnak, a társasház   

                            részéről. (Ha nem, a Társasház átdolgoztatja a pdf terveket az épület építész  

                            tervezőivel.) 

Megjegyzés: a tervezői művezetésre igény esetén naponta 30 eFt + ÁFA kerülne felszámolásra. 

A számlázás 2 lépcsőben történne: a dokumentáció átadásakor 90 %, az ELMŰ engedély kézhez-

vételekor: 10% kerülne leszámlázásra. 

 

Üdvözlettel:                                                 Taraj Márton 

                                           okl. villamosmérnök, vezető tervező V-T-01-11063, 

                                           tervellenőr V-TELL-01-11063, ügyvezető igazgató 
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