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Kisapáti Község Önkormányzata 
8284 Kisapáti, Kossuth utca 77/1. 
Kiss Imre polgármester részére 
 

 
 

MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT  
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Köszönettel vettem ismételt ajánlatkérését Kisapáti Község Önkormányzata részére az ET-2020-
02-064 azonosító számú, „Kaán Károly kulcsosház felújítása” című projektben a Kaán Károly 
kulcsosház felújítása c. kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatinak ellátására. 
 
 
1. Az ajánlattevő adatai: 

 
- megnevezése:   Marton Imre EV.  
- székhelye:   8300 Tapolca, Deák F. u. 7. 1.em.1. 
- levelezési címe:  8300 Tapolca, Deák F. u. 7. 1.em.1. 
- adószáma:   56720419-1-39 
- telefonszáma:   +3630 9294 924 
- e-mail címe:   marton.imre50@gmail.com 
- kapcsolattartó megnevezése: Marton Imre 

 
 

2. Ajánlatunk tárgya: 
 
Az ET-2020-02-064 azonosító számú, „Kaán Károly kulcsosház felújítása” című projektben a Kaán 
Károly kulcsosház felújítása c. kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatinak ellátása. 
 
 
3. Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap 
 
 
4. Ajánlati ár 
 
Nyilatkozom, hogy Vállalkozásom a fenti feladatok elvégzését 1.200.000,- Ft + 0 Ft Áfa, azaz 
bruttó 1.200.000,- Ft összegért vállalja. A módosított ajánlati ár minden felmerülő költséget 
tartalmaz, az ajánlati költségvetés szerint.  
Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUF), 15 napos fizetési határidővel, banki 
átutalással történik, az igazolt teljesítést követően kiállított teljesítésigazolás alapján benyújtott 
számla szerint 
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Nyilatkozatok: 
 
Alulírott Marton Imre (név), Egyéni vállalkozó, nyilatkozom, hogy a(z) Egyéni vállalkozásom (cég 
neve) nem áll végelszámolás, csődeljárás, vagy felszámolás alatt, illetve 6 hónapot meghaladó 
köztartozása nincs. 
 
Nyilatkozom, hogy az Ajánlati felhívásban foglalt feltételeket elfogadom. 
 
Nyilatkozom, hogy 

- társaságunk a cégbíróságon bejegyzett társaság, nem állunk végelszámolás alatt, illetve nem 
rendeltek el ellenünk jogerősen felszámolási eljárást és tevékenységünket nem függesztették 
fel; 

- a munka elvégzésére jogosult vagyok, vagy az általam igénybe vett alvállalkozó rendelkezik 
a szükséges jogosultsággal; 

- a munka elvégzéséhez szükséges eszközök rendelkezésemre állnak; 
- független szervezetnek/vállalkozásnak minősülök; 
- társaságunk egyetlen tulajdonosa, vezető tisztviselője sem áll olyan személyekből, akik közül 

bárki is Ajánlatkérő tekintetében nyilatkozattételi, vagy képviseleti jogosultsággal 
rendelkezne, illetve Ajánlatkérő vezető tisztviselői nem töltenek be vezetői, illetve 
tulajdonosi pozíciót a szervezetükben. 

 
 
Kelt: Tapolca, 2022. 09. 06.  
 
 

…………………………………….. 
Marton Imre 

Egyéni vállalkozó 
 
 

 


