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Áirinlarrete/i felhívós 2, szúmú rnetlékl*te

l'árgy: Gencsapáti, Dórsa t:tca

feladatainak etlátása

§enesapáti Dózsa utca és Hunyadi út járdal€lújítáxi munkálalaival
kapcsolatos műszaki eílenőri feladatainak ellátása;
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AJANLATTITILl LAP

es Hunyadi út ;ardafelúlitási munkálatainak rnúszaki eilenőri

megnevezése,

szé k he iye:

Az ajánlattevő

westber Mérnokt lroda kft.

9700 Szombathely, Jékely Z. u 15

o7ü0 §zornbathely, Jek*ly Z, u. 1§.IeveIezési címe: ...,.."-:.."....,,""".,

e-rnail címe:

adószáma:

borzset@wesiber, hu

1 ]a!999 ?_99

szamlavezelo penzlnlezet e5 0anK§zamlaszam: Tqtlgt:::.l ?.?.! 1?99.9l99-90-3,39639-00100004

06 30 955 5329teleion es fax szama : ...........,YY.,9Y.YY,:

Ajaniati ar bruttó mtndrlsszesen: ...,,,,.. §19,,],!.t...-rr

Kijelentem. hogy a pályáaati felhívésban {oglalt v*lamennyi formai és tartalmi követe}mény, kikctés
gandos áttekinté§e után al ajá*latt*teli íelhívésban és a dokumentációben foglalt valamennyi
feltételt megismertern, megértettenr *s elfogadam, és a szerződést az ajánlattételi felhívásban
meghatárorott feladatok ellenszclgáltatásért teljesítem.

Tudomásul ve§I§,Tt, hogy az a.iánlati kötöttsóg lajártának időpontja a: ajá*lattételi hatiirid§ *apjátót
seárnított 3ü. napig tart, mely időpantig ajánlatomal fenntart*ín.

Árajánlatgm minden otrdalát cégs:erű*n aláírva, 1 €red§ti
bgrítékban adtam be.
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peldányban, zár,t egységet kepező
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Ajúnlüttételi fethívós 2. szómú melléklete
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Térgy: Gencsapáti, Dóxa utca és Hunyadi út járdafelújitási munkálatainak műszaki ellenőri
feladatainak ellátása

Az ajánlattevő

UF96€'e- Ég_etscr§e§nevee*§e:

srékhelye:

e-mai]címe:

adósráma:

}l. .\,t"l *".' -§.kf .§,,,....F**.*,... y.:... *,.
levelezésicíme: ffi,§P. §*"-V{t9r . §§§p, _§ . *-
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Gencs*páti Dózsa utea és Hunyadi ut iárdafelújítási munkálataival

kapcsolatos műszaki ellenőri feladatainak ellátása:

+ Ára 1zl*}

számlavezető pénzintézet és bankszá m laszá m : €TP.....*i}*M.:. lP rO 46 ?-§

telef§n és fax sáma, ..,,......_Q§:§*:. Je3.,:í§.r p
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Kijelentem, hogy a pályáeati felhívásban foglalt valamennyi lor*.-i é§ tartalmi követelmény, kikötés
gcndos áttekintése útán aa ajánlattételi íelhívásban és a dokumentációban foglalt valarnennyi

fe§tételt rnegismertem, megértettem és elfo6adom, és a szerződést az ajánlattételi felhívásban

mcghatárorott f§l§datak §llcn*rc§áltati*sért teliesítem.

Tudorntsul vesí€lil, hogy ar ajánlati kötött§ég lejártának időpontja az ajánlattételi határidő napjától

srámított 3ú. napig tart, mely időpontig ajánlatomat fenntartorn.

Áralánlatom minden oldalát cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban, zárt egységet képező

borítékban adtam be.
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Ajánlati ár bruttó mindösszesen: ....,-Ft

Kiielentem, hogy a pályázati felhívásban fogtalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, kikötés

gondos áttekintése után az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennr7i

feltételt rnegismertem, megértettem és elfogadom, és a szerződést az ajánlattételi felhívásban

meghatá rozott fe ladatok ellenszolgáltatásért teljesítem.

Tudomásul veszem/ hogy az ajánlati kötóttség leiártának időpontja az ajánlattételi határidő napjától

számított 30. napig tart, mely időpontig ajánlatomat fenntartom,

Ára.iánlatom minden oldalát cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban, zárt egységet képező

borítékban adtam be.
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