
Ajánlattételi adatlap

Ajánlatot benyújtó neve,
címe és kapcsolattartó
személy neve, címe,
elérhetősége

Ajánlatkérő neve, címe: KBSC FC Kft

székhely: 3700 Kazincbarcika, Akácfa u. 2., adószáma: 11751157-2-05)
képviseli: Wächter Balázs ügyvezető, email: wachter.balazs@kbsc.hu,
tel: 3630-9223-589

Ajánlatkérés
megnevezése

NB II. öltöző – és lelátó épület építése, meglévő csarnok épület
felújítása építési engedély módosításához szükséges engedélyezési és
kiviteli tervek módosítása

Ajánlatkérés tárgya: Kazincbarcika 3700 Kazincbarcika, Akácfa utca 1. hrsz.: 627/2 NB II.
öltöző – és lelátó épület építése, meglévő csarnok épület felújítása
202000094971 ÉTDR számú építési engedély módosításához
szükséges engedélyezési és kiviteli tervek módosítása

Árajánlat
műszaki
tervezési
feladatok
ellátására
(HUF)

Feladat Nettó ÁFA Bruttó

Módosított engedélyes terv

Módosított kiviteli terv

Összesen

Az ajánlatkérésben jelzett feladatok elvégzését és a feltételeket elfogadjuk és a jelezett
feltételeknek megfelelünk.

Az ajánlat 60 napig érvényes.

…………………………...., 2022.
…………………………….

…………………..

ügyvezető

mailto:wachter.balazs@kbsc.hu


Ajánlati nyilatkozat

Alulírott .................................................. , mint a ....................................... vállalkozás képviseletre
jogosult vezetője, „KBSC labdarúgópálya tervezése” című ajánlatkérési eljárás ajánlattevőjeként
nyilatkozom, hogy

● miután az Önök Ajánlatkérését megvizsgáltuk, az ajánlatkérésben, illetve a
szerződés-tervezetben foglaltakat elfogadjuk, és ezen feltételek, továbbá az eljárás során
keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban rögzített áron

● nyerteségünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az
Ajánlatkérésben és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek
megfelelően a tervezési szerződés megkötésére és teljesítésére

● nyertességünk esetén vállaljuk az Ajánlatkérésben és beszerzési eljárás során keletkezett
egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a tervezési szerződés megkötését

● rendelkezünk az ajánlatkérésben jelzett követelményeknek megfelelő jogosultságú tervezővel
● nyertességünk esetén vállaljuk a tervezési feladathoz kapcsolódóan a kivitelezés feltételeként

előírt szükséges engedélyek beszerzését
● a tervezőink rendelkezésre állnak a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

folyamatában az esetlegesen felmerülő kérdések mihamarabbi megválaszolása érdekében,
igény szerint segítenie kell a közbeszerzési értkelő bizottság munkáját.

● a tervezőink rendelkezésre állnak a kivitelezés szakaszában is, az esetleges kérdések,
módosítási igények megválaszolása érdekében, igény szerint személyes megjelenés szükséges
a kivitelezési kooperációkon

● a tervezési feladatok elvégzéséhez megfelelő jogosultságú tervezővel rendelkezünk
● a szerződéses összeg kifizetésének ütemezése a szerződésben kerül rögzítésre

Az ajánlat 60 napig érvényes.

…………………………...., 2022.
…………………………….

…………………..

ügyvezető


