8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Telefon: 87/555-260
Fax: 87/555-261
E-mail: bfnp@bfnp.hu
BFNPI KRID: 545266339

Balaton�felvidéki

Nemzeti Park

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

1 -B4

Ügyiratszám: 2-2--...... ./2021
Ügyintézőnk:
Ügyintézőjük:

Tárgy: Megrendelés

Szállító neve: 6x6 Trans Kft.
Címe: 8866 Becsehely 980 hrsz.
Szállító adószáma/adóazonosító jele: 12538210-2-20
Hivatkozva a „ Visszagyepesítéssel, legelőkialakítással kapcsolatos feladatok (Letenye
térségében, 16,8 ha-on - szártépőzés, szántás, tárcsázás, műtrágyázás, gyepmagvetés)
elvégzése" tárgyában, 2021.07.07-én adott árajánlatukra, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16., adószám: 15325770-2-19) megrendeli
Társaságuktól az alábbi termékeket/szolgáltatásokat az alábbi feltételekkel:

Termék, szolgáltatás megnevezése

1.

1. feladatcsoport: 2021. augusztus 31-i
teljesítési határidővel:
•
Letenye 0114 hrsz-on: 0,9 ha-on
villanypásztor nyomvonal szártépőzés
kézi kisegítéssel, 2,5 km hosszúságban
•
Letenye 0115 hrsz-on: 13 ha-on
szártépőzés (legelő kialakítása)
•
Letenye 0151/8 hrsz-on: 2 ha-on
legelő
kialakítása:
szántás+tárcsázás+műtrágyázás+gyepm
agvetés (üde, nedves termőhelyi
viszonyokra alkalmas, min. 4 fűfajt és
pillangóst is tartalmazó, őshonos
fajokból összeállított szarvasmarha
legelő
fű magkeverék)
gabonavetőgéppel
•
Letenye 0120 hrsz,on: 0,9 ha-on
villanypásztor nyomvonal szártépőzés
kézi kisegítéssel, 2,5 km hosszúságban.

Termék,
szolgáltatás
mennyisége

Termék,
szolgáltatás
egységára nettó Ft

Termék,
szolgáltatás
ellenértéke bruttó Ft

1.345.000,-

1. 708.150,-

1

2.

2. feladatcsoport: 2021. október 31-i
teljesítési határidővel:
•
Letenye 0114 hrsz-on: 0,9 ha-on
Villanypásztor nyomvonal szártépőzés
2,5 km hosszúságban
•
Letenye 0115 hrsz-on: 13 ha-on
szártépőzés (legelő kialakítása),
•
Letenye 0151/8 hrsz-on: 2 ha-on
kaszálás,
•
Letenye 0120 0,9 ha-on
villanypásztor nyomvonal szártépőzés,
2,5 km hosszúságban.
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Összesen:

1.345.000,-

1.708.150,-

2.690.000,-

3.416.300,-

2. Teljesítési határidő:
- 1. feladatcsoport: 2021. augusztus 31.
- 2. feladatcsoport: 2021. október 31.
3. Garancia: nr
4. Fizetés módja: átutalással, a Társaságuk által kiállított számla ellenében, a számla
kézhezvételét követő 30 naptári napon belül.
5. Szállítási cím: nr
6. Egyéb kapcsolódó bizonylat, dokumentum (pl. e-mail): .................. -..................... .
Kérjük, hogy a megrendelésünket a megrendelés-azonosító
hivatkozással visszaigazolni szíveskedjenek.
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Kapják:

1. Címzett
2. Pénzügyi és Számviteli Osztály
3. Irattár

pénzügyi ellenjegyző

történő

