KÖZMŰVEK - EGYEZTETÉSEK
A LÁT-SAT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az üzemeltetésében álló távközlési
hálózatokkal kapcsolatos adatszolgáltatást és közműegyeztetést, a szakfelügyeletet és a
szükségessé váló javításokat az alábbiak szerint végzi:

TERVEGYEZTETÉS
Egyeztetést végző személyek:

Zsirai Petra, ügyvezető
Kuzma István, műszaki ügyintéző

Egyeztetések ideje:

Előre
egyeztetett
időpontban.
Az
egyeztetést
személyesen vagy írásban a LÁT-SAT Kft. Nagyatád,
Rókus köz 3. sz. alatti ügyfélszolgálatán, vagy telefonon
a 82/351-826 telefonszámon lehet kérni.

Az egyeztetés, adatszolgáltatás díjtételei:
Az egyeztetés óradíja:

8.900 Ft, a díj megállapításának legkisebb időegysége
0,5 óra.

Helyszínrajz fénymásolat: A/3 méretben – 800 Ft
A/4 méretben – 500 Ft
Az egyeztetés statisztikai jele:

SZJ 74.20.4

Az egyeztetésről, adatszolgáltatásról jegyzőkönyvet állítunk ki, amelynek 1 eredeti példányát,
az egyeztetés díjának megfizetését követően átadunk a megrendelőnek.
Amennyiben a tervezett kivitelezés üzemeltetésünkben álló hálózatot érint, úgy közműkezelői
nyilatkozat kiadására van szükség, amelynek érdekében – a közműegyeztetés adatai alapján
elkészített – az érintett hálózatainkat is tartalmazó tervdokumentációt kell, 2 példányban,
ügyfélszolgálatunkra benyújtani.

SZAKFELÜGYELET
Az egyeztetési jegyzőkönyv, illetve a közműkezelői nyilatkozat a kiviteli munkák idejére szakfelügyelet
megrendelését írhatja elő. Az erre vonatkozó megrendelést a kiviteli munkák megkezdése előtt 5 munkanappal,
írásban kell ügyfélszolgálatunkra eljuttatni.
A szakfelügyelet díjtételei:
A szakfelügyelet óradíja:

8.900 Ft a telephelyről történő elindulástól, a visszaérkezésig,
megkezdett óránként;

Kiszállás díja:
Nagyatád belterületén:
egyéb területeken:

4.000 Ft/alkalom
6.000 Ft/alkalom

A szakfelügyeletre vonatkozó megrendelés elmaradása, vagy késlekedése esetén az alapdíjak 150 %-át számítjuk
fel.

JAVÍTÁSOK
A hálózataink keresztezésével és megközelítésével végzett külső munkák során, vagy egyéb külső behatás által
okozott rongálások, meghibásodások javításának elszámolásánál egységárakat alkalmazunk az alábbiak szerint:
1. Optikai javítások
Optikai kábelek javítása szakasz cserével:
Anyagköltség:
beszerzési ár+20%
Védőcső fektetés földbe: 145 Ft/m
Kábel behúzás védőcsőbe: 194 Ft/m
+Szálhegesztés költségei
Optikai kábelek javítása szálhegesztéssel:
10 000 Ft/szál+4 000 Ft (kötés lezárás)
Felár élőkábelek optikai szálak kötéséért: 1 450 Ft/szál
Új kötéslezárás "egy csoport" tálcákkal: 4 000 Ft/db
Kötés lezárás: 3 461 Ft/db
+ Anyagköltség: beszerzési ár+20%
Optikai javítás esetén rendszertechnikai mérés*:
11 024 Ft/db (kiszállás+munkaóra+mérés)
2. Koaxiális javítások
Törzs- és vonali kábelek (CATV 2/9,3; QR 540, vagy ezekkel egyenértékű) javítása kábelszakasz cseréjével *:
2 000 Ft/m
Elosztóhálózati kábelek (RG11, vagy vele egyenértékű) javítása kábelszakasz cseréjével *:
1 900 Ft/m
Bekötőkábelek (RG6, vagy vele egyenértékű) javítása kábelszakasz cseréjével*:
1 800 Ft/m
Koaxiális kábelek javítása toldással:
Anyagköltség:
beszerzési ár+20%
Munkadíj:
8 900 Ft/óra
*

Az egységárak tartalmazzák a javító anyagok és munkadíjak költségeit.

Az egységárak nem tartalmazzák a földkábelek esetleges feltárásának és a terep helyreállításának
földmunkáit, továbbá a kiszállások díjait.

3. Egyéb díjak:
Anyagköltség:
beszerzési ár+20%
Munkadíj:
8 900 Ft/óra
Betonakna kialakítása:
25 000 Ft/db
Kiszállás:
Nagyatád
belterületén:
egyéb területeken:

4 000 Ft/alkalom
6 000 Ft/alkalom

A szakfelügyeletre vonatkozó megrendelés elmaradása, vagy késlekedése esetén az alapdíjak 150 %-át számítjuk
fel.
A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!
Jelen szabályzat a megjelenés napjától a módosításáig, illetve visszavonásig érvényes. Megjelenésével az ide
vonatkozó korábbi szabályozások érvényüket veszítik.

Nagyatád, 2013.07.01.
Zsirai Petra
ügyvezető

