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Részletes ajánlatkérési dokumentáció

1.

a. Ajánlat tárgya:

Pályázat
6 db tehergépjármű tartós bérlete

b. Ajánlattétel nyelve:

magyar

2.

Ajánlatkérő megnevezése:

Debreceni Vízmű Zrt.
Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Tel.: (52) 513-570
Fax (52) 523-672

3.

A választott eljárás típusa:

meghívásos, egyfordulós eljárás.

A kiíró vizsgálni kívánja a pályázók alkalmasságát a 6 db tehergépjármű tartós bérleti
szerződés keretében történő rendelkezésre bocsátásáról, a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatás figyelembevételével. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
igénylő ajánlattevő – alkalmassága esetén – lesz az eljárás nyertese.

4.

A szerződés megnevezése: tartós bérleti szerződés.

5.

A bérleti szerződés tárgya, mennyisége és a teljesítés helye:

5/A

2 db új FORD (D) Transit Diesel 2.2 TDCi 350 LWB Ambiente AWD (duplakabinos alváz, átalakítási engedéllyel, utólagosan szerelt alu dobozzal)

5/B

3 db új FORD (D) Transit Diesel 2.2 TDCi 350 LWB Ambiente RWD
(duplakabinos alváz, átalakítási engedéllyel, utólagosan szerelt platóval, leszerelhető ponyvatartóval, ponyvás kivitelben)

5/C

1 db új FORD (D) Transit Diesel 2.2 TDCi L2H2 Ambiente FWD
bérlete.

6.

A tartós bérleti szerződés időtartama:
48 hónap, vagy 60 hónap

7.

Mindhárom típusú tehergépjármű tervezett futásteljesítménye 48 hónap esetén
100.000 km, 60 hónap esetén 125.000 km.

8.

A konzultáció helye, időpontja:
Konzultációt nem tartunk, kiegészítő információ telefonon kérhető
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Kocsel Pál gépjármű ügyintézőtől a
30/382-9909-es telefonszámon.
9.

Ajánlat beadásának határideje és helye:
Debreceni Vízmű Zrt. – Debrecen, Hatvan u. 12-14.
303. szoba – Beruházási csoport
Időpont: 2015. június 11. 1100 h

Az ajánlatokat 2 példányban, zárt borítékban kérjük benyújtani.
Az ajánlatokat tartalmazó borítékra kérjük ráírni:
„6 db tehergépjármű tartós bérlete”
„Nem bontható fel a hivatalos bontási eljárás kezdetéig.”
10.

A nyilvános borítékbontás helye és időpontja:
Debreceni Vízmű Zrt. – Debrecen, Hatvan u. 12-14.
III. emeleti 303.sz. szoba (Beruházási csoport)
Időpont: 2015. június 11. 1100 h

11.

Ajánlati kötöttség: Az ajánlat beadásától számított 30 nap.

12.

Az ajánlatok elbírálása:

Értékelés módja:
A legkisebb ellenszolgáltatás alapján, a gépjármű típusonként megadott költségelemek
és a 48, vagy a 60 hónap bérleti időtartam figyelembevételével. Ajánlatkérő a kétváltozatú ajánlat közül szabadon választhatja a számára legkedvezőbb ajánlatot.
2 db 5/A jelű gépjármű esetében:
48 hónap esetén:
Egységár
Havi bérleti díj
Ft/hó +ÁFA)

Mennyiség

Összesen

48 hó

60 hónap esetén:
Egységár
Havi bérleti díj
Ft/hó +ÁFA)

Mennyiség

Összesen

60 hó
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3 db 5/B jelű gépjármű esetében:
48 hónap esetén:
Egységár
Havi bérleti díj
Ft/hó +ÁFA)

Mennyiség

Összesen

48 hó

60 hónap esetén:
Egységár
Havi bérleti díj
Ft/hó +ÁFA)

Mennyiség

Összesen

60 hó

1 db 5/C jelű gépjármű esetében:
48 hónap esetén:
Egységár
Havi bérleti díj
Ft/hó +ÁFA

Mennyiség

Összesen

48 hó

60 hónap esetén:
Egységár
Havi bérleti díj
Ft/hó +ÁFA)

Mennyiség

Összesen

60 hó

A gépjármű típusonként megadott értékek darabszámmal felszorzott díjainak összege
képezi az ajánlatok elbírálásának alapját.
A nyertes ajánlat az, amelyik a megadott darabszámra vonatkozó gépjármű típusonként kiszámolt mindösszesen költségének összege a legalacsonyabb, a 48, vagy a 60
hónap bérleti időtartam figyelembevételével.
A kiíró a legalacsonyabb ellenszolgáltatást igénylő pályázóval köt szerződést.
Az Ajánlatkérő kezdő bérleti díjat nem fizet, a bérleti díjat a futamidő végéig
egyenlő részletekben kérjük megadni.
Amennyiben nem érkezik megfelelő ajánlat – a kiíró rendelkezésre álló pénzeszközeire tekintettel -, úgy a legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tevő pályázóval
tárgyalásos eljárást kezdeményez a kiíró.
Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy számára kedvezőtlen ajánlatok esetén az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
A tárgyalásos eljárás tervezett menete:
A kiíró a számára legkedvezőbb, érvényes ajánlatot tevővel az elbírálási időszak alatt
(30 napon belül) tárgyalást kezdeményez. A tárgyalás során az ajánlattevő a kiíró
számára csak kedvezőbb ajánlatot tehet az ellenszolgáltatás tekintetében.
13.

Eredményhirdetés: Az ajánlat beadásától számított 30 napon belül, írásban
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Érvénytelenséget, kizárást eredményező okok:

14.

-

Eredménytelen az eljárás, ha:

15.

16.

a pályázó nem jogosult az eljárásban részt venni,
határidőn túl benyújtott ajánlat,
nem zárt borítékban beadott az ajánlat,
nem elégíti ki az ajánlat a felhívási dokumentációban megfogalmazottakat.



kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek,



egyik ajánlattevő sem tett a kiíró számára megfelelő ajánlatot.
A tehergépjárművek műszaki specifikációja gépjármű típusonként:
5/A gépjármű specifikációja:










Kategória: Tehergépjármű
Állapot: Új
Műszaki követelmény:
- Duplakabinos alváz, Aludobozos felépítménnyel.
- L3-as hossz
- min 6 fő szállíthatóság
- Üzemanyag: gázolaj
- 125LE motor
Hajtás: Összkerékhajtás. AWD
Sebességváltó fajtája: Manuális
Felszereltség:
- Elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükrök
- Manuális Klímaberendezés
- Vonóhorog
- Elektromos ablak
- Rádió-távirányítású központi zár
- Riasztóberendezés belsőtér-védelemmel
- Vezeték nélküli telefon kihangosító (márka független, Bluetooth)
- A raktérdoboz 1,8-2m belmagasságú és 2,5-3 m hosszú legyen,
szigetelt vagy belül burkolt kivitelben. A járófelület csúszásmentes, vízálló padozatú legyen, rakományrögzítő fülekkel a padlón
és az oldalfalon az áru rögzíthetősége miatt. A dobozon jobboldalt elől egyszárnyú nyíló, a hátsó oldalon kétfelé nyíló ajtókkal.
Ajtóról automatikusan és manuálisan is kapcsolható belső világítással.
- Az utastérből kapcsolható, sárga figyelmeztető fény működtetése, mely a jármű (fülke) tetején kerüljön elhelyezésre.
Garancia: a bérleti időtartam végéig
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5/B gépjármű specifikációja:










Kategória: Tehergépjármű
Állapot: Új
Műszaki követelmény:
- Duplakabinos alváz, Platós, ponyvás felépítménnyel.
- L3-as hossz
- min 6 fő szállíthatóság
- Üzemanyag: gázolaj
- 125LE motor
Hajtás: Hátsókerék hajtás. RWD
Sebességváltó fajtája: Manuális
Felszereltség:
- Elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükrök
- Manuális Klímaberendezés
- Vonóhorog
- Elektromos ablak
- Rádió-távirányítású központi zár
- Riasztóberendezés belsőtér-védelemmel
- Vezeték nélküli telefon kihangosító (márka független, Bluetooth)
- A raktér, plató 1,8m belmagasságú és 2,5-3 m hosszú legyen. A
járófelület csúszásmentes, vízálló padozatú legyen, rakományrögzítő fülekkel a padlón és az oldalfalon az áru rögzíthetősége
miatt.
- Az utastérből kapcsolható, sárga figyelmeztető fény működtetése, mely a jármű tetején kerül elhelyezésre, biztosított legyen.
Garancia: a bérleti időtartam végéig.

5/C gépjármű specifikációja:








Kategória: Tehergépjármű
Állapot: Új
Műszaki követelmény:
- Zárt 3 személyes
- L2-es hossz
- Üzemanyag: gázolaj
- 100LE motor
Hajtás: Elsőkerék hajtás. FWD
Sebességváltó fajtája: Manuális
Felszereltség:
- Elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükrök
- Fűthető szélvédő
- Manuális Klímaberendezés
- Vonóhorog
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Elektromos ablak
Rádió-távirányítású központi zár
Riasztóberendezés belsőtér-védelemmel
Vezeték nélküli telefon kihangosító (márka független, Bluetooth)
Jobb oldali tolóajtó, hátsó szétnyíló üvegezetlen ajtók.
A raktér járófelület csúszásmentes, vízálló padozatú legyen, rakományrögzítő fülekkel a padlón és az oldalfalon az áru rögzíthetősége miatt.
- Az oldalfal belső oldala, félig burkolt legyen.
- A járműhöz tartozzon egy mágneses rögzítésű, sárga figyelmeztető lámpa.
Garancia: a bérleti időtartam végéig.
Egyéb követelmények:
A gépjárműnek érvényes, magyar a közúti közlekedésben történő részvétel lehetőségét biztosító forgalmi engedéllyel kell rendelkeznie. A forgalmi engedélybe kerüljön
bejegyzésre a sárga figyelmeztető fény használatának engedélyezése. Bérbeadó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. a forgalmi engedélyben bejegyzésre kerüljön, mint üzembentartó.
Bérbeadó a megadott éves futásteljesítmény maximum 10 %-al történő túllépése
esetén nem számolhat fel túlfutási díjat. Ezt meghaladó mértékű túlfutás esetén, a futamidő végén túlfutási díjat jogosult egy összegben felszámolni Bérbevevő felé.
17.

Az ajánlatban szereplő havi bérleti díjnak a bérbe adott gépjárművekkel
kapcsolatos valamennyi költséget tartalmaznia kell, kivéve az üzemanyag
költséget és a gépjármű adót. Így a bérleti díjnak tartalmaznia kell:










Bérbeadót terhelő finanszírozási díjat. A finanszírozási költséget a 48 hónapos bérletnél minimum 40% maradványértékkel, a 60 hónapos bérletnél minimum 30% maradványértékkel kell a bérbeadónak kalkulálnia.
Casco biztosítás díja
Kötelező biztosítás (KGFB)
Baleseti adó
A közúti közlekedésre alkalmas műszaki állapotban tartásának, teljes karbantartásának költségeit, a teljes futamidőre vonatkoztatott szervízdíjak,
olajcserék költségeit, a műszaki felülvizsgálatok és vizsgák költségeit.
A téli-nyári időszaki gumiabroncsok árát és cseréinek a költségeit.
Évi egy garnitúra ablaktörlő cseréjének a költségeit

A bérleti díjaknak kérjük a fenti elemek szerinti megbontását!
18.

A beadott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia a következő sorrendben:
1.

Ajánlati nyilatkozat (1. sz. melléklet),

8

2.
3.
4.
5.
6.

Nyilatkozat a pályázati felhívásban meghatározott szolgáltatás teljes körű
teljesítéséről (2. sz. melléklet),
Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről
(3. sz. melléklet),
A pályázó cégjegyzésre jogosult vezetője által aláírt szerződéstervezete,
Gépjármű gyártója által kibocsátott megfelelőségi nyilatkozat,
Gépjármű teljes műszaki specifikációja.

Fenti dokumentumok közül az 1., 2., 3., 4. pontban felsoroltakat a kiíró az ajánlattevők
rendelkezésére bocsátja.

Debrecen, 2015. május 29.

ÁNYOS JÓZSEF
vezérigazgató
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1. sz. melléklet

Ajánlati nyilatkozat

I. Pályázó neve, címe, telefon/fax száma:
……......................................................................…………………………………..
……………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………
II. Pályázat tárgya:
6 db tehergépjármű tartós bérlete
III. Ajánlat értékelési szempont szerinti ismertetése:

Gépjármű
jele

db száma

Teljes bérleti díj (Ft+ÁFA)
48 hónap
60 hónap
vonatkozásában
vonatkozásában

5/A
2
5/B
3
5/C
1
Teljes bérleti díj a 6 db
gépjármű tekintetében (Ft
+ ÁFA)
IV. A bérleti szerződés időtartama:

VI.

Fizetési határidő:

VII.

Nyilatkozat:

48 hónap, vagy 60 hónap

a számla kézhezvételét követő

30 nap

Mint pályázó nyilatkozom, hogy a kiírásban megfogalmazott
elfogadom és a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

feltételeket
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VIII.

Megjegyzés:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Debrecen, 2015. ………………………………….

………………………………………………..
cégszerű aláírás
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2. sz melléklet

Teljességi nyilatkozat

Alulírott ………………………………………………………………………mint pályázó
nyilatkozom, hogy a
Debreceni Vízmű Zrt. részére 6 db tehergépjármű tartós bérlete
tárgyban beadott pályázatomban megajánlott bérleti díj teljes körű, kiterjed minden
olyan költségre, amely a gépjárművek működőképes átadásához, használatához
szükségesek.

Debrecen, 2015. …………………………………

……………………..…………..
cégszerű aláírás
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3. sz melléklet

Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről

Alulírott ………………………………………………………………………mint pályázó
nyilatkozom, hogy ajánlatomhoz 30 napig kötve maradok, azt nem vonom vissza.
Amennyiben az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatomat visszavonom, úgy elfogadom, hogy a következő 5 évben a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatai által
lebonyolított pályázatokon nem vehetek részt.

Debrecen, 2015. ……………………………………….

……………………..…………..
cégszerű aláírás
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
tervezet
1.

A szerződést kötő felek:

Megrendelő
Székhely
Adószám
Bankszámlaszám
Képviselő
Telefon
Fax
E-mail

Debreceni Vízmű Zrt.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.
23458208-2-09
11738008-20238173-00000000
Ányos József vezérigazgató
52/513-513
52/523-672
titkarsag@debreceni-vizmu.hu

Vállalkozó
Székhely
Telephely
Levelezési cím
Adószám
Bankszámlaszám
Ügyintéző
Telefon
Fax
E-mail

2.

A szerződés tárgya
6 db tehergépjármű tartós bérlete

3.

A teljesítés helye:
Debreceni Vízmű Zrt. – Víztermelő Üzeme
4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7.

4.

A tartós bérleti szerződés időtartama (futamidő):

a szerződésben szereplő utolsó jármű átadásától számított 48 hónap, vagy 60 hónap.
5.

Műszaki tartalom meghatározása:

5/A

2 db új FORD (D) Transit Diesel 2.2 TDCi 350 LWB Ambiente AWD (duplakabinos alváz, átalakítási engedéllyel, utólagosan szerelt alu dobozzal)

5/B

3 db új FORD (D) Transit Diesel 2.2 TDCi 350 LWB Ambiente RWD
(duplakabinos alváz, átalakítási engedéllyel, utólagosan szerelt platóval, leszerelhető ponyvatartóval, ponyvás kivitelben)
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5/C

1 db új FORD (D) Transit Diesel 2.2 TDCi L2H2 Ambiente FWD
bérlete.

Mindhárom típusú tehergépjármű tervezett futásteljesítménye 48 hónap esetén
100.000 km, 60 hónap esetén 125.000 km.
A tehergépjárművek műszaki specifikációja gépjármű típusonként:
5/A gépjármű specifikációja:










Kategória: Tehergépjármű
Állapot: Új
Műszaki követelmény:
- Duplakabinos alváz, Aludobozos felépítménnyel.
- L3-as hossz
- min 6 fő szállíthatóság
- Üzemanyag: gázolaj
- 125LE motor
Hajtás: Összkerékhajtás. AWD
Sebességváltó fajtája: Manuális
Felszereltség:
- Elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükrök
- Manuális Klímaberendezés
- Vonóhorog
- Elektromos ablak
- Rádió-távirányítású központi zár
- Riasztóberendezés belsőtér-védelemmel
- Vezeték nélküli telefon kihangosító (márka független, Bluetooth)
- A raktérdoboz 1,8-2m belmagasságú és 2,5-3 m hosszú legyen,
szigetelt vagy belül burkolt kivitelben. A járófelület csúszásmentes, vízálló padozatú legyen, rakományrögzítő fülekkel a padlón
és az oldalfalon az áru rögzíthetősége miatt. A dobozon jobboldalt elől egyszárnyú nyíló, a hátsó oldalon kétfelé nyíló ajtókkal.
Ajtóról automatikusan és manuálisan is kapcsolható belső világítással.
- Az utastérből kapcsolható, sárga figyelmeztető fény működtetése, mely a jármű (fülke) tetején kerüljön elhelyezésre.
Garancia: a teljes bérleti időtartam végéig.
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5/B gépjármű specifikációja:










Kategória: Tehergépjármű
Állapot: Új
Műszaki követelmény:
- Duplakabinos alváz, Platós, ponyvás felépítménnyel.
- L3-as hossz
- min 6 fő szállíthatóság
- Üzemanyag: gázolaj
- 125LE motor
Hajtás: Hátsókerék hajtás. RWD
Sebességváltó fajtája: Manuális
Felszereltség:
- Elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükrök
- Manuális Klímaberendezés
- Vonóhorog
- Elektromos ablak
- Rádió-távirányítású központi zár
- Riasztóberendezés belsőtér-védelemmel
- Vezeték nélküli telefon kihangosító (márka független, Bluetooth)
- A raktér, plató 1,8m belmagasságú és 2,5-3 m hosszú legyen. A
járófelület csúszásmentes, vízálló padozatú legyen, rakományrögzítő fülekkel a padlón és az oldalfalon az áru rögzíthetősége
miatt.
- Az utastérből kapcsolható, sárga figyelmeztető fény működtetése, mely a jármű tetején kerül elhelyezésre, biztosított legyen.
Garancia: a teljes bérleti időtartam végéig.

5/C gépjármű specifikációja:








Kategória: Tehergépjármű
Állapot: Új
Műszaki követelmény:
- Zárt 3 személyes
- L2-es hossz
- Üzemanyag: gázolaj
- 100LE motor
Hajtás: Elsőkerék hajtás. FWD
Sebességváltó fajtája: Manuális
Felszereltség:
- Elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükrök
- Fűthető szélvédő
- Manuális Klímaberendezés
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Vonóhorog
Elektromos ablak
Rádió-távirányítású központi zár
Riasztóberendezés belsőtér-védelemmel
Vezeték nélküli telefon kihangosító (márka független, Bluetooth)
Jobb oldali tolóajtó, hátsó szétnyíló üvegezetlen ajtók.
A raktér járófelület csúszásmentes, vízálló padozatú legyen, rakományrögzítő fülekkel a padlón és az oldalfalon az áru rögzíthetősége miatt.
- Az oldalfal belső oldala, félig burkolt legyen.
- A járműhöz tartozzon egy mágneses rögzítésű, sárga figyelmeztető lámpa.
Garancia: a teljes bérleti időtartam végéig.
Egyéb követelmények:
A gépjárműnek érvényes, magyar a közúti közlekedésben történő részvétel lehetőségét biztosító forgalmi engedéllyel kell rendelkeznie. A forgalmi engedélybe kerüljön
bejegyzésre a sárga figyelmeztető fény használatának engedélyezése. Bérbeadó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. a forgalmi engedélyben bejegyzésre kerüljön, mint üzembentartó. A kocsiszekrényen csak a Debreceni Vízmű Zrt.
(Bérbevevő) céges logója szerepelhet.
Bérbeadó a megadott éves futásteljesítmény maximum 10 %-al történő túllépése esetén nem számol fel túlfutási díjat.
Ezt meghaladó mértékű túlfutás esetén, a futamidő végén …………… Ft/km túlfutási
díjat jogosult egy összegben felszámolni Bérbevevő felé.
6.

A tartós bérleti szerződés összege:
48 hónap vonatkozásában:

____________________ Ft + ÁFA

vagy
60 hónap vonatkozásában:
7.

____________________ Ft + ÁFA

Gépjárművek átadásának határideje:

A szerződés megkötésétől számított 24 hét, de legkésőbb az utolsó alváz ajánlattevő
által történő átvételét követő 1 hónap, előteljesítés jogának fenntartásával.
8.

Kezdési határidő:

9.

Pénzügyi feltételek:


A szerződés megkötését követően.

A bérleti díj havonta egyenletes összegben kerül kiszámlázásra, legelőször a
gépjármű átvételét követő hónap 05-ig, majd az azt követő hónapok 5-ig.
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A havi bérleti díjakról kiállított számlákon a teljesítés időpontja egyezzen meg
azok pénzügyi esedékességével.

10. Fizetés:
Fizetési határidő: a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. Amennyiben a
fizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a számla kiegyenlítésének határideje a munkaszüneti napot követő első munkanap.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Ptk-nak megfelelő mértékű
késedelmi kamatra jogosult.
11. Szerződésszegés jogkövetkezményei
Késedelmi kötbér mértéke: a szerződés szerinti teljesítési határidő lejárta utáni késedelmes naponként a teljes bérleti időszakra vonatkozó nettó vállalási ár 1 %-a.
A késedelmi kötbér maximális mértéke: (a teljes bérleti időszakra vonatkozó nettó
vállalási ár 20 %-a):__________Ft.
Meghiúsulási kötbér: (a teljes bérleti időszakra vonatkozó nettó vállalási ár 25 %-a):
_______________Ft.
12. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
o

Gépjármű gyártója által kibocsátott megfelelőségi nyilatkozat, valamint a
gépjármű teljes műszaki specifikációjának vizsgálata, ellenőrzése.

13. Vállalkozó jogai, kötelezettsége:
o
o

A gépjárművek üzemkész állapotban, érvényes dokumentumokkal történő
átadása.
Gépjármű gyártója által kibocsátott megfelelőségi nyilatkozat, és a gépjármű
teljes műszaki specifikációjának átadása.

14. Garancia:
o

A teljes bérleti időtartam alatt.

15. Együttműködési kötelezettség:
Vállalkozó helyszíni képviselője:
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Megrendelő helyszíni képviselője:
Kocsel Pál – gépjármű ügyintéző
Debrecen, Hatvan u. 12-14.
Tel.: (30) 382-9909
Fax: (52) 523-672
16. Egyéb rendelkezések:
A szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült VÁM és adóköltségek a Vállalkozót
terhelik.
A szerződésben nem szabályozott feltételekre a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
A szerződésből eredő bármely vitás kérdést a felek kötelesek elsősorban egyeztető
tárgyalások útján rendezni. Ha az egyeztető tárgyalások nem vezetnek eredményre, a
felek a vitás kérdések rendezése érdekében alávetik magukat a Debreceni Járás Bíróság kizárólagos illetékességének.
Jelen szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyet a Felek, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Debrecen, 2015..….. hó ……. nap

______________________

______________________

Vállalkozó

Megrendelő
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