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ÁRAJÁNLAT
Mindszentkálla Község temetőjének teljes felmérésére és a szükséges szoftverekre Komplett Csomagban. A
„Komplett Csomag” a temető teljes felmérését, valamint a szükséges szoftvereket és azok betanítását egyben
tartalmazza.
1. Szoftverek:
1.1. Egy legfeljebb 1.000 síremléket tartalmazó temető kezelésére alkalmas
Temető Nyilvántartás alapprogram ára:
1.2. Térkép Modul legfeljebb 1.000 síremlék kezelésére:
1.3. Elektronikus Nyilvántartó- és sírbolt könyv:
Szoftverek ára összesen:

40.000 Ft
30.000 Ft
10.000 Ft
80.000 Ft

2. Teljes felmérés
A síremlékek felmérésének díja 800 Ft/síremlék, 392 síremléket alapul véve a
becsült* munkadíj összesen:
Az összeg a 4.1.-4.3. szerinti munkákat foglalja magában.
3. Térképezés
A temető térképezésének díja 600 Ft/síremlék, 392 síremléket alapul véve a becsült* munkadíj összesen:
Az összeg az 4.3. szerinti munkát foglalja magában.

313.600 Ft

235.200 Ft

*A pontos végösszeg a síremlékek, urnafülkék és üres sírhelyek valós száma alapján kerül elszámolásra!
4. A temető teljes felmérése az alábbiakat tartalmazza:
4.1. A síremlékeken található adatok: nevek, évszámok rögzítése a Temető Nyilvántartás szoftverben.
4.2. Nagy felbontású fotó minden síremlékről.
4.3. Deciméteres pontosságú térkép készítése, mely tartalmazza a síremlékeket, valamint a jellemzőbb tereptárgyakat, épületeket, növényzetet. A síremlékeket társítjuk az adatlapjukkal.
Opcionális lehetőségek:
4.4. A síremlékek közt lévő kiadható sírhelyek (üres területeket) kimérése, és térképen megjelenítése, melynek díja 300 Ft/sírhely.
4.5. Az urnafülkék fotózása, adataik rögzítése, valamint az urnafalon elfoglalt pozíciójuk grafikus megjelenítése, melynek díja 300 Ft/urnafülke.
4.6. Sarokpont kitűzés** díja 3.000 Ft/sarokpont.
** Alapesetben csak a síremlékek közt levő egyértelműen üres részeken mérünk ki szimpla, vagy dupla sírhelyeket. Előzetes megbeszélés alapján nagyobb, egybefüggő üres területeken is kimérhetünk üres sírhelyeket, de ilyen
esetben célszerűbb csak a leendő sorok kitűzése, melynek díja 3.000 Ft/sarokpont. (Egy sor kijelöléséhez elegendő két pontot kitűzni.) A térképen feltüntetjük a leendő sorokat meghatározó segédvonalakat, és a betanítás
során bemutatjuk, hogy a program kezelője hogyan tudja a sírokat a térképen elhelyezni.
A munka elvégzésének határideje 2018. március 31. Kedvező időjárás esetén ennél jóval hamarabb is teljesíteni
tudjuk.
A feltüntetett összegek nettó árak és nem terheli ÁFA!
Az árajánlat 2017. október 31-ig érvényes.
Budapest, 2017. szeptember 26.
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