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B&G TRADE KFT.
4405 NYÍREGYHÁZA, FOLYÓKAÚT 2lB

AJÁNLAT
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A" ,jelű nrelléklet

RÉSZL[,TES KERDSKEDELNTI AJÁNLÁT

\ltllirotl Siilltha Sánclol nrirrt a B&G lItADE KIT. (székhellc: 4.105 N},ilcg}hllzl| Fol},óka lr.

]'L]) l.p\ jSc]ó]c az o abbi t,tyiiatkozatot tcszcnl,

Kisvárdai Köznrú Szolgáltntó Kft, (,1600 Kisvárda, Piac u,5.). nlint aiánlatkélő 1élkér,ésót,c

5 MW-os neglegvíZ iizenú gáZkazán. a ,.B" jelű műszaki leirásban részlelezett li]tótelek
SZcr]nti s7álliiását, és telepítését aZ alábbi áron vállalon,

Ncttó
Át,,
l]ruttó:..

\l.i|e!,!h:'iza. 2() l5,1 1,25,

25.,l98.000.- [t
6.884.160,- Ft

32.382.460,- Ft
azaz mindiisszesen:

Kiielenlenr 1pviibbí. hogy, aZ ajánlattételi fclhí!ás 1éltételeit mc8isnleftelll. ellbgldtartl. és

lzokil rrrigillnla nózvc kötclczőnck tekintenl, Kiieleilenl. hog1, rendelkezenl a szclzódtls
tc]jesité_séhez szlikséges va]aNennyi nrűszaki- teclrlrikai- szenréll,i ítltétellel. \ liulinl cZ1 il

szelződés le1_]esitése során lbl},amatosan fcnntartüI.

Kijelelltem. hogy a r,állalt szállítás ter,ékenységi körönbe taltozik. annak lncgvaIósilásáhoZ
sziikséges szcn]ólyzcttcl. gyakorIattal és jogosultságokkal (cngcdélyeltkel1. illctre
lcltélelekkel |enclelkezem,

Kötclezettségel vúLLaLok 1o\,ábbá arra, hog\ nvertességell eseléD aZ eIIe \oüaikozó szelzódóst
a tclhivásbat rrregjelö11 időponlban n]egkötöm aZ Ajánla&éróve1,

Ki,lclentenr. l]ogt Társaságunk ielen ajánlatához aZ aiánlat benyílitásától szállilotl ]0 llaFi!

án1.1levő cég rú;rlJil,.-rsc

--1-



REF-ERENClA NYILAT KoZÁT

l M W-l1ril 1rag_,-obb te licsítnrén1,,ú kazárrlriizak kiv jtclczési pl,o,jektiei 20 ] 2-20 I 5 é\,:

N4egrelrdcló: SPLCF] KFT.

BeSztcreci lelephe]!, 1.2 MW-os bionassza tiizelésú kazánháZ kivitelezése komplellen

Mezőszenerci te]ephely 1.2 MW-os biomassza tüzelésú kirzá ]áZ kivitelezése komplellen

Mcgretdelő: Kisváldai Közrriű Kft.

l.ivlró kö7ponli kazállh.z 1.8 Mw-os HMV terneló kazán 1elopitése.

Nyire91,1liLza. 2015- l 1 -25,

8&
4405

d ,lnnpr r(kr 
^

iít,hqyh|,r, F,ltltrÍ. zll/ \
l|Dr )A4 8g8on .+,, -1l ]* ,v . r].-1l,
llr Slndor \|
l RA] KFT t

s
l3

- 1,-



KERE§KEDELM| És szoteÁrrnró xrr,
1405 Nyíregyháza, Folyóka út 2/b.

Tel.:12/501-010 Fax,: 12/501 01]
bgtradekft@glail.com

:'A't ctRT

NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRÓI,

A Kisvárdai KöZmű szolgáItató Kft. fellivása ajánlattételre a 5 MW teljesítményű melegr,íz
územii gázkazán telepítéséIe munkáinak elvégzésóre a B&G 'I'RA.DE Kft, ,1405 Nyíreg}üáza.
Folyóka út 2/b mint ajánlattevő aZ alábbi n),i]atkoz.rtot tessziik:

Alulfuott Bodó Gábor mint a B&G TRADE Kft. 4405 Nyíreg],háZa, Folyóka út 2/b cégjegyzésle
jogosult képvisetóje az alábbjakbarr nyi]atkozom tálsaságunk utolsó lezáfi 3 év nettó
áíbevételéről:

Ev NETTÓ ÁRBEV|ÍTEL
(ezer fo nt)

2a12. ]]86.8l5

20l3. 523,]95

2014. 609,530

Nyíreglüáza,2O 1 5. rrovembel 27,

c
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pltés, kivitelezés és

TUVRheinland@
Precisely Right.


