
Karácsonyi díszvilágítás árazatlan költségvetés
közterület tétel árajánlat

Kecskeméti utca 22 darab utcakandeláber
Egyetem tér 8 darab utcakandeláber
Egyetem tér 5 darab térkandeláber
Károlyi Mihály utca 15 darab utcakandeláber
Petőfi Sándor utca 14 darab utcakandeláber
Szervita tér 5 darab térkandeláber
Bécsi utca 13 darab utcakandeláber
Erzsébet tér 8 darab térkandeláber
Hild tér 5 darab térkandeláber
Október 6. utca 22 darab utcakandeláber
Szent István tér

Szent István tér

Szent István tér

Szent István tér

Szent István tér 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése a betlehemhez.

Szent István körút 18 db ostornyeles lámpa díszítése. ld. mint József A. utca
Szent István körút

Szomory Dezső tér

Szabadság tér

Szabadság tér 20 db /minden második/ fa törzsének díszítése fényfüzérrel, kábelezéssel.
Szabadság tér 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése betlehemhez
Szabadság tér

Zrínyi utca

Hercegprímás utca

Falk Miksa utca

Ferenciek tere

Ferenciek tere 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése a betlehemhez
Sas utca

Veres Pálné utca

Szende Pál utca

Dorottya utca

Területi díszítések összesen

Egyéb 5 db fenyőfa (4 db 5-6 m-es, 1 db 15 m-es) díszítése arany színű gömbökkel.

Üzemeltetéshez szükséges egyéb elektromos berendezések.
Üzemeltetés, javítás, esetleg izzócsere, stb./5 % tartalékkeret terhére/.
Bontás, helyreállítás.
A szállítási munkákat az alapárak tartalmazzák.
Üzemeltetés, javítás
Szín: hagyományos fehér, nem ledes.

Egyéb költségek összesen

Minden költség összesen

1 db 12-15 méteres fenyőfa fényfüzéres dekorációja - 15 db 15 méteres füzérrel 
- tartószerkezetek kiépítésével, kábelezéssel.
8 db fa fényfüzéres díszítése - 8 db 15 méteres füzérrel - kábelhálózat 
kiépítéssel.
10 db konténeres örökzöld fényfüzéres díszítéssel - 2 db 15 méteres füzérrel - 
kábelhálózat kiépítéssel.
8 db Gizella típusú kandeláber - negyedelt függönydíszítés, felül összekötő 
csillagokkal kábelezéssel.

József Attila utca - 
Széchenyi tér

36 db egy nagy csillagból indított két kisebb csillagba végződő függönyszerű 
kandeláber díszítő elem, ívre felfüggesztve és az ív kandeláber felső részén 
függönyszerű pontvilágítással kábelezéssel.

50 db fa fényfüzéres dekorációja 8 db 15 méteres füzérrel és kábelhálózat 
kiépítéssel
38 db Boulvard típusú alacsony kandeláberre -"S" ívű karon régi lámpás elem, a 
lámpákon apró fénypont díszítéssel, kábelezéssel 
40 db Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a 
lámpákon apró fénypont díszítéssel, kábelezéssel.

3 db (5-6 m-es) fenyőfa fényfüzéres díszítése- 12 db 6 m-es fényfüzérrel, 
kábelezés
45 db Boulevard típusú alacsony kandeláberre-csengettyű motívum, 2 
db/oszlop-kábelezéssel.
40 db Boulevard típusú alacsony kandeláberre motívum "S" ívű karon régi 
lámpás elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel.
49 db fa fényfüzéres díszítése /minden második/ - 8 db 15 méteres fényfüzér/fa- 
kábelezéssel.
1 db (5-6 m-es) fenyőfa fényfüzéres díszítése - 12 db 6 m-es fényfüzérrel, 
kábelezés

36 db Grand Boulevard típusú alacsony kandeláberre- csengettyű motívum, 2 
db/oszlop, kábelezéssel.
44 db Grand Boulevard típusú alacsony kandeláberre -"S" ívű karon régi lámpás 
elem, a lámpákban apró fénypont díszítéssel, kábelezéssel.

Régiposta u. (Váci u. 
és Galamb u. között)

az utcák homlokzatai között átfeszített díszvilágítás- fényfüzéres vagy ívelt 
motívumos díszítéssel, kábelezéssel és szükség szerinti homlokzati kampók 
kiépítésével.

Régiposta u. (Váci u. 
és Galamb u. között)

Régiposta utcában 1 db homlokzatok között meglévő átfeszített közvilágítás 
díszítése
16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a 
lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel
16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a 
lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel
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