
Balatonszepezd Község Önkorm ányzata
8252 Balatonszepezd, Arpád u 27.

Szentgróti Balázs Szilveszter
8253 Révfülöp, Káli u.51.

Nyilv.tart.sz. : 42085889

Tárgy: Ajánlatzöld terület karbantartásra Balatonszepezd Község területén, az alábbi helyszíneken:

Ha|ász utcai önkorm. telek(hrsz 459)

Víriusz u. 1. a szelektív hulladékgyűjtők környéke

B al aton sz ep ezd-Zánka közö tt i fe l ső útszakasz
Petőfr u.2I. (hrsz 42)
Panoráma sétány és rézsű az Árpád u 3-ig
Vasút és a 71_es sz. főút közötti árok, sövény a Honvéd utcától a helységnév

táblráig.
Kerékpár út Révfi.ilöpi u.20tól, Révfiiltip határáig, Rovásírás emlékmű

Park utca telkek (hrsz95l,952)
Kerteki utca 29-től Nyár u.24-ig
Csokonai utca, Cseredi utca, Rigó köz
Park utca, Málna utca közti terület
Árpád utca, Napsu gár utca közti terület

Református templom kert ftínyírása

Tisztelt Ajánlatkérő,

Kérésükre atárgyban szereplő munkára a következő ajánlatot teszem:

A munka leírása: Atárgyban szereplő gyep területek, az utak űrszelvényének kaszálása.

Szükség esetén a területeken található f;ík karbantartása. Esetenként a területeken

illegálisan elhelyezett szemétgyűjtése, beszá|lításaaz önkormányzati gytíjtőkbe. Azőszi
időszakban a hullott lomb gytijtése, elszállítása.

A munkavégzés ideje: 2016. április 15-től, 2016.november 3O-ig.

A munkavégzés ajánlott díja : 2016. április 15-30. 220.000 Ft (AM )
2016, május 1- november 30. 360.000 Ft (AM)/ hó

Az ajánlat20l6. április 15-ig érvényes.
Bízv a aj ánl atom elfogadásában, tisztelettel :

Révfiilöp. 20l 6.03.3 l .

ril
Szentgróti Balázs Szilveszter

vállalkozó
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