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Sümeg Város Önkormányzata 

8330 Sümeg, Béke tér 7. 

képviseli: Végh László, polgármester 

 

AJÁNLAT  
 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Köszönettel vettük ajánlatkérését a Sümeg Város részére 545702 ebr azonosítószámú, 

Kisváros Fejlesztési Program Sümeg városban című pályázathoz kapcsolódó mosdó 

konténer és hozzá kapcsolódó eszközök telepítése munkáinak ellátására. 

 

1. Az ajánlattevő adatai: 

 

- megnevezése:  

- székhelye:  

- levelezési címe:  

- adószáma:  

- telefon és fax száma:  

- e-mail címe:   

- kapcsolattartó megnevezése:  

 

Ajánlatuk tárgya: mosdó konténer és hozzá kapcsolódó eszközök telepítése feladat ellátása 

2. Az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházások 

forrásából támogatott pályázat keretén belül mosdó konténer és hozzá kapcsolódó 

eszközök telepítése vállalkozási szerződés keretében. A teljesítés határideje: 2022. 

december 31. 

 

A fejlesztés helyszíne: 8330 Sümeg, 543/5 hrsz. 

 

3. Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap 

 

4. Ajánlat 

 

Ajánlati ár: …………. (nettó)+Áfa, azaz ………….(bruttó) 

 

Nyilatkozom, hogy Cégünk a fent feladatok elvégzését ……………………….-Ft+Áfa, azaz 

bruttó ……………………………….-Ft összegért vállalja. Az ajánlati ár minden felmerülő 

költséget tartalmaz. 

 

Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), 30 napos fizetési határidővel, banki 

átutalással történik, az igazolt teljesítést követően kiállított teljesítésigazolás alapján 

benyújtott számla szerint. 
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Nyilatkozatok: 

Alulírott ……….(név)……….., ügyvezető, mint az ……………(cég)……………… 

cégjegyzésre jogosultja nyilatkozom, hogy az ………….(cég)…………….. nem áll 

végelszámolás, csődeljárás, vagy felszámolás alatt, illetve 6 hónapot meghaladó köztartozása 

nincs. Sümeg Város Önkormányzata, költségvetési szervei felé tartozásom nem áll fenn. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a(z) ………….(cég)…………….. egyetlen pénzforgalmi 

számláján sem fordult elő az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 24 hónapban 

számlánként egynél több, egyenként 45 napot meghaladó sorban állás.  

Nyilatkozom, hogy az Ajánlati felhívásban foglalt feltételeket elfogadom. 

Nyilatkozom, hogy a teljesítés során  

- harmadik személyeket, alvállalkozókat kívánunk igénybe venni, akiknek közreműködésük 

várhatóan meghaladja a teljesítés 10 %-át igénybe venni: ……………………. 

- nem kívánunk harmadik személyeket, alvállalkozókat, akiknek közreműködésük várhatóan 
meghaladja a teljesítés 10 %-át igénybe venni. 
 

Nyilatkozom, hogy 

- társaságunk a cégbíróságon bejegyzett társaság vagyunk, nem állunk végelszámolás alatt, 

illetve nem rendeltek el ellenünk jogerősen felszámolási eljárást és tevékenységünket nem 

függesztették fel. 

- a munka elvégzésére jogosultak vagy az általuk igénybe vett alvállalkozó rendelkezik a 
szükséges jogosultsággal 

- a munka elvégzéséhez szükséges eszközök rendelkezésükre állnak 

- független szervezetnek minősülnek 
- társaságunk egyetlen tulajdonosa, vezető tisztviselője sem áll olyan személyekből, akik közül 

bárki is a Sümeg Város Önkormányzata tekintetében nyilatkozattételi, vagy képviseleti 

jogosultsággal rendelkezne, illetve a Sümeg Város Önkormányzatának vezető tisztviselői nem 

töltenek be vezetői, illetve tulajdonosi pozíciót a szervezetükben. 
 

Mellékletek: 

Kelt: 

 

…………………………………….. 

cégszerű aláírás 

 

 


