
DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

Beloiannisz Község Önkormányzata (2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.) mint ellátásért felelős 
megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a településhez tartozó DRV_V_412 Ivóvíz rendszeren 
az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

500 000+ ÁFA, azaz Bruttó 635 000 Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

1 
A vízmű gépház felújítási munkái, a tetőszigetelés és 
bádogozás helyreállításával 30m2. 500 000 635 000 

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 
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A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
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árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

  Önkormányzata ( , ) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a 
településhez tartozó   rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

+ ÁFA, azaz Bruttó  Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

    

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

  Önkormányzata ( , ) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a 
településhez tartozó   rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

+ ÁFA, azaz Bruttó  Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

    

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

  Önkormányzata ( , ) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a 
településhez tartozó   rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

+ ÁFA, azaz Bruttó  Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

    

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

  Önkormányzata ( , ) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a 
településhez tartozó   rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

+ ÁFA, azaz Bruttó  Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

    

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

  Önkormányzata ( , ) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a 
településhez tartozó   rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

+ ÁFA, azaz Bruttó  Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

    

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

  Önkormányzata ( , ) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a 
településhez tartozó   rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

+ ÁFA, azaz Bruttó  Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

    

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

  Önkormányzata ( , ) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a 
településhez tartozó   rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

+ ÁFA, azaz Bruttó  Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

    

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

  Önkormányzata ( , ) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a 
településhez tartozó   rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

+ ÁFA, azaz Bruttó  Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

    

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

  Önkormányzata ( , ) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a 
településhez tartozó   rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

+ ÁFA, azaz Bruttó  Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

    

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

  Önkormányzata ( , ) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a 
településhez tartozó   rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

+ ÁFA, azaz Bruttó  Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

    

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

  Önkormányzata ( , ) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a 
településhez tartozó   rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

+ ÁFA, azaz Bruttó  Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

    

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

  Önkormányzata ( , ) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a 
településhez tartozó   rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

+ ÁFA, azaz Bruttó  Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

    

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és -irányítási Osztály 
Nysz: T02-01 N08v3 

Megrendelés 

  Önkormányzata ( , ) mint ellátásért felelős megrendeli, a DRV Zrt. pedig elvállalja a 
településhez tartozó   rendszeren az alábbiakban részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 
ellenértéke: 

+ ÁFA, azaz Bruttó  Ft 

GFT 
szerinti 

prioritási 
szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 
összeg 

Bruttó 
összeg 

    

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti vállalkozási díj előzetesen bekért tájékoztató 
árajánlaton alapul, amely a végleges ajánlat beérkezésekor változhat. Amennyiben a végleges 
ajánlat összege meghaladja a fent hivatkozott díj mértékét, úgy a DRV Zrt. egyeztetést 
kezdeményez az Önkormányzattal a végleges vállalkozási díj elszámolása tárgyában. 

Teljesítési határidő: 2021.12.31. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 
 

………………………… 
Önkormányzat nevében 

 


