
Dunántúli Regionális Vízmű 

Zrt. 
Beszerzési Osztály 

 

          8621 Zamárdi, Tóközi út 

          Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf. 59 
          +36 84 501 360 | beszerzes@drv.hu | www.drv.hu 

 

Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék mint cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 14-10300050 

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. 

ÖSSZEGZŐLAP 

Marcali ivóvíz vezetékek kiváltásának tervezése 

AJÁNLATTEVŐ ADATAI 

Ajánlattevő neve: VETŐ ATTILA E.V. 

Székhelye: 
8700 MARCALI, TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 
64. 

Levelezési cím: 
8700 MARCALI, TÁNCSICS MIHÁLY UTCA 
64. 

Belföldi adószáma: 64099709-1-34 

Bankszámlaszáma: 10403947-00017597-00000007 

Cégbírósági bejegyzés helye: - 

Cégbírósági bejegyzés kelte: - 

Cégbírósági bejegyzés száma: - 

Képviselő neve: VETŐ ATTILA  

Kapcsolattartó műszaki kérdésekben: VETŐ ATTILA 

Telefonszáma: 06 70 / 339 68 14 

E-mail-címe: veto.attila@gmail.com 

Kapcsolattartó szerződéses 

kérdésekben: 
VETŐ ATTILA 

Telefonszáma: 06 70 / 339 68 14 

E-mail-címe: veto.attila@gmail.com 

 

ÁRAJÁNLAT 

Ajánlatunk további része üzleti titoknak minősül*: 

 igen**                 nem  
*Nyilatkozat hiányában az ajánlatot titkosnak minősítjük. 

**Kérem, hogy az árajánlat tartalmát (beleértve annak valamennyi függelékét, mellékletét) bizalmasan kezeljék és biztosítsák, 

hogy azt harmadik személy ne ismerje meg. Tudomásul veszem, hogy nyertességem esetén a Szerződés / Megrendelés 

létrejöttének ténye a beszerzési eljárásra tekintettel nyilvános. 

 

Nettó ajánlati ár ÁFA összege Bruttó ajánlati ár 

3.890.000.-Ft 3.890.000.-Ft 3.890.000.-Ft 

 

 RÉSZLETES AJÁNLAT  

Termék/szolgáltatás 

megnevezése 

Menny. 

(db) 

Nettó anyag 

egységár 

Nettó díj 

egységár 
Nettó összár 

Marcali, Szabadság u. – 564 

m 
1 - - 1.200.000.-Ft 

Marcali, Széchenyi u. – 92 

m 
1 - - 320.000.-Ft 



Marcali, Templom utca – 

460 m  
1 - - 970.000. -Ft 

Marcali, József Attila u. – 

688 m 
1 - - 1.400.000.-Ft 

Összesen: 3.890.000.-Ft 

 

 

További feltételek Elvárt Ajánlat* 

Megrendelés kézhezvételétől számított 

teljesítési határidő: 
150 naptári nap 120 

Számla kézhezvételétől számított fizetési 

határidő: 
30 nap 30 

Ajánlat érvényessége –a kiállítástól számítva–: 30 nap 30 

Részteljesítés, részszámlázás: Részszámlázásra nincs lehetőség 

* Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok bírálatakor az elvárttól részére kedvezőtlenebb 

megajánlás esetén ajánlata módosítására kérje fel az Ajánlattevőt, vagy elfogadja az Ajánlattevő részéről 

meghatározott feltételeket, vagy az Ajánlattevő kedvezőtlen megajánlását tartalmazó árajánlatát érvénytelennek 

nyilvánítsa. 

 

Nyilatkozom:  

- hogy vállalkozásom a 2011.évi CXCVI. törvény 3.§-ában foglaltaknak megfelel - 

átlátható szervezetnek minősül. 

- a DRV Zrt. felhívásának és dokumentációjának feltételeit megvizsgáltuk, azokat 

elfogadjuk, ezért a felhívás és dokumentáció feltételei – valamint az eljárás során 

keletkezett egyéb dokumentumok – szerinti ajánlatot teszünk 

- ajánlatunkat az ajánlati dokumentáció és a helyszín ismeretében adtuk meg 

- megajánlott anyagokat, illetve a felújítási technológiát tervezőtől elvárható 

gondossággal választottuk ki 

 

Kelt: 2021.03.29. 

 

 

 

 

 



                                                                                          
 cégszerű aláírás 

 

 






























