
AJAI\LATI ADATLAP

L Ajdnlattevd adatai:

N6v: \dvCq- \( [t
K6pviseli: r'A\f Aoqier--u-

Sz6khely: SI4uf C=.hloA\a , $*t,rL.g v.\tl.
Ad6szama: lsEr66 ss -g- tg
Jogosults6gok:

IH. Nyilatkozatolc

Aj6nlattev6k6nt az ajhnlati adatlap kitdltes6vel 6s al6irds6val nyilatkozom, hogy

- az alSnlatk5r6sben foglalt felt6teleket megvizsg6ltam, azokat elfogadom 6s az aj6nlatban
foglalt tev6kenys6g ell6tis6t a fentebb rilgzitett ajinlati 6ron v6llalom;

- ajinlatom 6rv6nyess6g1t az ajinlat lead6srlt6l szimitott 90 napig fenntartom;

- az 6ltalam. kqgviselt ag'anlattev6' az aJilrr,'lat benyujtfsakor nem 611 csridelj6ras, felsz6mol6s 6s
v6gelsz6mol6s alatt, nem folyik ellene vdgrehajtSsi eljSras, ad6szilma nincs felfiiggesztve, nincs
kdztafiozAsa 6s nem 6llazajhnlatkdr6sben esetlegesen rnegltathrozoltkizilr6 okokhat6lyaalatt1.

- az elmrilt 3 6vben az iitalam k6pviselt aj6nlattev6 kepvisel<li nem j5rtak el az Ajimlatk6r6, ill.
jogel6dei ellen inditott elj6rasban az ellen6rdekti f6l k6pvisel6jek6nt vagy megbizottjak6nt,
valamint ilyen elj6r6st nem inditottunk, tov6bb6 nem fejtetttink kr az Aj6nlatk6r6, ilI. jogel6djei
drdekeivel ellent6tes tevdkenys€get;

- nyertess6gem eset6n k6sz 6s kepes vagyok az aj6nlatomban, valamint az aj6nlatkeresben elbirt
felt6teleknek megfelel6en a szerz6d6s megk6t6s6re 6s teljesit6s6re/ a megrendel6s teljesit6s6re,
az ajinlat thrgyhnak v6grehajt6s6hoz sziiks6ges tev6kenys6g vonatkoz6s6ban szakmai 6s jogi
eltilt6s alatt nem 6llok:

II. Ajdnlati 6r az Ajdnlatk6r6snek megfeleld tartalommal:

Megnevezds
Mennyi-
s6g (db)

Bruttti
egys6gdr

(Ft)

Nettd 6r
(F0

AFA
(Fr)

Brutt6 r[r
(Ft)

\\SL \CG6 LY*vo-uo- o)Vlroua &h 13.-DoC. z \^\t^ G\ri r It--l (\1. 5S1.J.CC../

C:s+b\,\.ln -t" o'51l6*(ucxtoo\tooU Y \q. ooo , 5ls. llo.. l3s.sBc/ tiS&-oo'O.,,

volvr-kjd*1xdvU'-b {p\A,ibs bbd$")" f\ar l\8xQ !. tos <po.' 51L - (, )\- / s1.1,'t \lo. o..

"iu[ s"\. ltvtnut onfB b\l\etl.' Ic" Iilv$lx 3tr I 6\..Dge z 53 9.-l-a3 .- lq ' t4\-f - d\ o4O-,

&rhs tr.^J.C LqpeUr.,g'4q r bi(et8 s )F1. oas-- 16+. +lY.' t.te oao,.

Mindiisszesen: l.\s5'.6sl.z hO!. thB ' I {of.O@



- M aiitrrlathan szerepl6 feladatok elfristrz a bevonni sz.6td6kozatt szakemberek (saj6t

munkavfllal6k, vagy "i""il"[."-tt 
rendelkeznek a jogszabalyok szerinti jogosultsagolftal'

G\-\'6*^N\ P68' 'v\b\r." I\'



AJANLATI ADATLAP

L Ajdnlattev6 adatai:

N6v: Okohdzak Kft

Kepviseli: Till G6bor

Sz6khely: 8200 Veszpr6rn, Kinizsi u. 21.

Ad6szima : 2267 6236-2- 1 I
Jogosults6gok:

tr. Ajinlati 6r az Ajinlatk6r6snek megfelel6 tartalommal:

m. Nyilatkozatok:

Aj6nlattevdkfintaz ajSnlati adatlap kitriltds6vel6s al6ir6s6val nyilatkozom, hogy

- az aiitnlatkfir6sben foglalt felt6teleket megvizsgriltam, amkat elfogadom 6s az ajinlatban
foglalt tev6kenys6g ellStris6t a fentebb rogzitett ajrinlati 6ron vallalom;

- aj6nlatom 6w6nyess6gfit az ajinlat lead6sit6l szlmitott 90 napig fenntartom;

- az illtalam kepviselt aj6nlattev<i az ajilnlat benyrijklsakor nem 6ll cs6delj6r6s, felszrimoliis 6s
v6gelsz6mol6s alatt, nem folyik ellene vdgrehajtasi eljrinis, ad6szfuma nincs felfiiggesztve, nincs
kLrtarbzSsa 6s nem 6ilaz ajfinlatklr6sben esetlegesen meglratilrozottktzir6 okok hatiilya alatt;

- az elmrilt 3 6vben az Sltalam k6pviselt aj6nlattev<i k6pvisel6i nem j6rtak el az Ajinlatk6r6, ill.
jogel6dei ellen inditott elj6rrisban az ellen6rdekti f6l kepvisekijek6nt vagy megbizot$ak6nt,
valamint ilyen eljrinist nem inditottunk, tov6bb6 nem fejtetttink kiaz Aj6datk6rii, itt.3og"tOai"i
€rdekeivel ellent6tes tev6kenys6get;

- nyertess6gem eset6n k6sz 6s k6pes vagyok az ajinTatomban, valamint az ajhnlatk5r6sben el6irt
felt6telelorek megfelel<ien a szErz6d6s megkdt6s6re 6s teljesit6s6re/ a megrendel6s teljesit6sere,
az ajSnlat thrgyinak vdgrehajt6s6hoz sziiks6ges tev6kenysdg vonatkozasfban szakrnai 6s jogi
eltiltas alatt nem 6llok;

- az ajinlafi,an szerepl6 feladatok ell6tis6ra a bevonni szSnd|kozott szakemberek (saj6t
munkav51lal6k, vagy alv6llalkoz6k) rendelkeznek a jogszab6lyok szerinti jogosultsigokkal.
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AJAIILATI ADATLAP

L Ajinlattev6 adatai:

N6v: Ep-ManKft

Kepviseli: Papp Mikl6s tigyvezet<i

Sz6khely: 8200 Veszpr6m, Kisr6ti u. 7.

Ad6szama: | 4139958-2-19

Jogosults6gok:

ilI. Nyilatkozatok:

Ajinlattev6klnt az aj6nlati adatlap kitcilt6s6vel €s al6iras6val nyilatkozom, hogy

- az ajfinlatk6r6sben foglalt felt6teleket megvizsgiitam, azokat elfogadom 6s az aj6nlatban
foglalt tevekenys6g ell6t6s6t a fentebb rdgzitett ajinlati 6ron v6llalom;

- aj6nlatom 6rv6nyess6g1t az ajfitlat lead6s6t6l sz6mitott 90 napig fenntartom;

- az itltalarn k6pviselt aj6nlattev6 az ajinlat benyrijtasakor nem 6ll cs<idelj6r6s, felsz6mol6s 6s

v6gelsz6mol6s alatt, nem folyik ellene vdgrehajt6si eljSras, ad6szhma nincs felfiiggesztve, nincs
kiztartozhsa 6s nem 6ll az ajhnlatkdrdsben esetlegesen meghatArozott kizar6 okok hat6lya alatt;

- az elmrilt 3 6vben az |Italam k6pviselt ajhnlaltevl k6pvisel6i nem j6rtak el az Ajimlatk6rti, ill.
jogel6dei ellen inditott eljrirasban az ellen6rdelci fel k6pvisel6jek1nt vagy megbizottjakent,
valamint ilyen elj6rSst nem inditottunk, tov6bbi nem fejtetttink ki az Ajinlatk6r6, ill. jogel6djei
6rdekeivel ellent6tes tev6kenys6get;

- nyertess6gem eset6n k6sz 6s k6pes vagyok az ajilnlatomban, valamint az ajhnlatk5r6sben el6irt
felt6teleknek megfelel6en a szeruodls megkdt6s6re 6s teljesit6slrel a megrendel6s teljesitds6re,
az ajhnlat t6rgy6nak v6grehajtasahoz sztiks6ges tev6kenys6g vonatkoz6siban szakmai 6s jogi
eltiltas alatt nem Sllok:

II. Aj6nlati 6r az Aifinlatk6r6snek megfelel6 tartalommalf
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- az ajio'la.*ran szereplo feladffik ellltisira a bevorni szind6kozott szakemberek (sajat

munkavallal6k, vagy alvallalkozok) rendelkeznek a jogszab6lyok szerinti jogosultsigokkal'

Ajdnlattevd cflgszeru alfittilsa

Kel! Veszpr6m, olt6ber 15.


