
ajánlattevő:

név: RÁMPA Mester Bt. adósz.: 26187525-1-02

cím: 7635 Pécs, Erdész u. 81. cégj.: 02-06-074642

képv.: dr. Laki Tamás, ügyvezető szla.: 10701214-70636318-51100005

ajánlatkérő:

név:

cím: 7186 Aparhant, Kossuth u.34. adósz.: ???

képv.:

Pályázat kódja: ???

Pályázat címe:

2020.12.31

épület:

- 140 000 Ft

+ 0% ÁFA 0 Ft

ÖSSZESEN 140 000 Ft

azaz száznegyvenezer 0/100 Ft

Kelt: Aparhant, 

vállalkozó

RÁMPA Mester Bt.
(bélyegzőt nem használ)

kivitelezés, projektzárás

kivitelezés, projektzárás

- beruházás során 2 alkalommal helyszíni ellenőrzés, az akadálymentes szerkezetek megoldások ellenőrzése, 

jegyzőkönyv készítése, projektzáráshoz szükséges nyilatkozatok kiállítása

Dávid Tímea - polgármester

''Orvosi rendelő épületének átalakítása''

orvosi rendelő

Aparhant, Ady E. u. 10., hrsz.: 376

- A megbízási díjat megbízó a teljesítési igazolás alapján kiállított számla ellenében megbízott CIB Bank 

Zrt-nél vezetett folyószámlájára átutalással teljesíti 15 banki munkanap határidővel

2020. március 2.

2. Tervezéssel érintett épület:

3. Megbízási díj

Jelen ajánlat a kiállítás napjától számított 90 napig érvényes.

- Az ajánlat elfogadása az ajánlatkérő nyilatkozatának minősül a tekintetben, hogy a megbízási díjjal 

rendelkezik, a kifizetést a vállalt határidőn belül teljesíteni tudja.

4. Egyéb feltételek:

- munka elvégzésének vállalt határideje:

1. Vállalkozó az alábbi munkarészek elkészítésére tesz ajánlatot:

Aparhant Község Önkormányzata

Jelen ajánlat építési beruházáshoz kapcsolódó építészmérnöki, akadálymentességi tanácsadásról szól az alábbiak 

szerint:

munkaszám:17-434

AJÁNLAT
építészmérnöki, akadálymentességi tanácsadási tevékenységre



> visszaküldendő példány

név:

cím: 7186 Aparhant, Kossuth u.34. adósz.: ???

képv.: Dávid Tímea - polgármester

mint megbízó , valamint

név: RÁMPA Mester Bt. adósz.: 26187525-1-02

cím: 7635 Pécs, Erdész u. 81. cégj.: 02-06-074642

képv.: dr. Laki Tamás, ügyvezető szla.: 10701214-70636318-51100005

mint megbízott között az alábbiak szerint:

Pályázat kódja: ???

Pályázat címe:

2020.12.31

épület:

cím:

- kivitelezés, projektzárás 140 000 Ft

+ 0% ÁFA 0 Ft

ÖSSZESEN 140 000 Ft

azaz száznegyvenezer 0/100 Ft

Kelt: Aparhant, 

megbízó megbízott

Aparhant Község Önkormányzata RÁMPA Mester Bt.
(bélyegzőt nem használ)

3. Megbízási díj

2020. március 6.

4. Egyéb feltételek:

Aparhant Község Önkormányzata

1. Vállalkozó az alábbi munkarészek elkészítését vállalja:

- beruházás során 2 alkalommal helyszíni ellenőrzés, az akadálymentes szerkezetek megoldások ellenőrzése, 

jegyzőkönyv készítése, projektzáráshoz szükséges nyilatkozatok kiállítása

Jelen szerződés építési beruházáshoz kapcsolódó építészmérnöki, akadálymentességi tanácsadásról szól az 

alábbiak szerint:

''Orvosi rendelő épületének átalakítása''

kivitelezés, projektzárás

Aparhant, Ady E. u. 10., hrsz.: 376

- A szerződésben nem rögzített kérdésekben mindkét fél a Ptk. Rendelkezéseit tekinti irányadónak.  

orvosi rendelő

2. Tervezéssel érintett épület:

- munka elvégzésének vállalt határideje:

- A megbízási díjat megbízó a teljesítési igazolás alapján kiállított számla ellenében megbízott CIB Bank 

Zrt-nél vezetett folyószámlájára átutalással teljesíti 15 banki munkanap határidővel

-    A szerződés aláírása a megbízó nyilatkozatának minősül a tekintetben, hogy a megbízási díjjal 

rendelkezik, a kifizetést a vállalt határidőn belül teljesíteni tudja.

munkaszám:17-434

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
építészmérnöki, akadálymentességi tanácsadási tevékenységről, mely létrejött



> visszaküldendő példány

Megbízó részéről igazolom, hogy a RÁMPA Mester Bt.

Megbízási díj: 140 000 Ft + 0%ÁFA

Megvalósítás kezdete: 2020. 3. 6.

Megvalósítás befejezése: 2020. 12. 31.

Kelt: Aparhant, 2020.12.31

megbízó: vállalkozó:

Aparhant Község Önkormányzata RÁMPA Mester Bt.

(7186 Aparhant, Kossuth u.34.) (7635 Pécs, Erdész u. 81.)

(bélyegzőt nem használ)

munkaszám:17-434

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

a ??? keretében Aparhant Község Önkormányzata megbízásában a(z) orvosi rendelő (Aparhant, 

Ady E. u. 10., hrsz.: 376) projekt során vállalt építészeti, akadálymentességi tanácsadási 

tevékenységet a vállalkozói szerződésben meghatározott tartalommal elvégezte.

kivitelezés, projektzárás


