
6 500 Mennyiség Egység Anyag 
egységár

Munka 
egységár

Anyagdíj 
össz.

Munkadíj 
össz. Nettó összesen ÁFA Bruttó 

összesen

Gyepszellőztetés - Gyepfilc, moha, elszáradt levelek és 
egyéb szennyeződések eltávolítása, ill. a talajfelszín 
kisebb lazítása 2 irányban, legyűjtéssel (Az előzetesen 
szükséges rövidre nyírás és  nyesedék elszállítás nélkül) 

6 500 m2

Talajlazítás - Gyeptartó réteg mélylazítása hasító (20-
30cm) adapterrel, a víz/levegő háztartás javítása 
érdekében

6 500 m2

Felülvetés - Gyepborítottság javításához, a helyi 
viszonyoknak leginkább megfelelő, magas minőségű sport 
fűmagkeverékkel, átlag 25 g/m2 mennyiséggel )

6 500 m2

Homokszórás - Mosott/osztályozott homok egyenletes 
kijuttatása és bedolgozása (1 cm - kb.30-35 m3), a kisebb 
felszíni egyenetlenségek javítása, illetve a 
gyepszellőztetés, felülvetés és talajlazítás 
hatékonyságának fokozása érdekében

6 500 m2

Tápanyagfeltöltés - A helyi igényeknek leginkább 
megfelelő, komplex hatástartalmú, szabályozott tápanyag 
leadású (2-3 hó) sport gyeptrágyával, professzionális 
gyeptrágya szóróval

6 500 m2

Lombtrágyázás (mikroelem kijuttatás), szelektív gyomirtás 
(kétszikű gyomok ellen) és talajélet fokozó anyagok 
kijuttatása permetezéssel

6 500 m2

Gyepjavítás gyepszőnyeg terítéssel kapuk előtt
(Felső réteg fű leszedése, földmunkák, föld helyszíni 
deponálásával; Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi 
munkával.; Pályafelület előkészítés, gyomirtás, talajlazítás 
- lyuggatás; Pályatükör tömörítése 
egyengetése.;Gyepszőnyeg fektetés alaptrágyázással;)

100 m2

Talajlazítás homokszórással - Gyeptartó réteg lazítása 
lyuggató (10-15cm) adapterrel a megfelelő gyökeresedés 
gyorstása és elősegítése, illetve a gyeptartó rétegbe történő 
homokbejuttatás érdekében

6 500 m2

Organizáció
(Öntözővíz és gyeptartó réteg laborvizsgálata, 
Kiszállások, Gépszállítások, Projektmenedzsment, 
Gyepkinevelési szaktanácsdás, stb.) 

1 klt.

Összesen:

6 500 Mennyiség Egység Anyag 
egységár

Munka 
egységár

Anyagdíj 
össz.

Munkadíj 
össz. Nettó összesen ÁFA Bruttó 

összesen

Automata öntözőrendszer kialakítása
(Rainbird 8005 típusú fejekkel) 
A rendszer pontos műszaki tartalmának meghatározása 
vízellátó fúrt kút paramétereinek ismeretében történik

1 klt.

Vízmegtáplálás (fúrt kút) gépészete, védelme és vezérlése:
Szivattyú + védelem; Hidrofor tartály; Frekvencia váltó; 
Kábel; Toldó; Drótsodrony; Kútfedél; Dobozolás; Cső; 
Csap; Szerelvények; Szűrő; Szerelés; **

1 klt.

Összesen:

Nettó összesen ÁFA Bruttó összesen

MŰSZAKI TARTALOM ÉS KÖLTSÉGVETÉS

I. Élőfüves center sportpálya renoválása

II. Automata öntözőrendszer kialakítása

Ajánlat értéke mindösszesen:

*Felülvetést követő gyökeresedési időszak végén; **Az elhelyezést szolgáló helyiség és megtápláló elektromos hálózat kialakítását az ár nem tartalmazza.

Az árak nem tartalmazzák a felülvetéset követő, un. kinevelési időszak öntözési, nyírási és gombás eredetű növényvédelmi kezeléseinek ellátását, továbbá a lefektetett gyepszőnyeg 
legyökerezéséig történő "folyamatos" nedvesen tartását.
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