
DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és –irányítási Osztály 

Nysz: T02-01 N03 

 

Megrendelés 

Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) megrendeli, a DRV Zrt. pedig 

elvállalja a településhez tartozó ivóvíz/szennyvíz rendszeren az alábbiakban részletezett 

munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 

ellenértéke: 

4 164 000+ ÁFA, azaz Bruttó 5 288 280 Ft 

GFT 

szerinti 

prioritási 

szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 

összeg 

Bruttó 

összeg 

1  

Stadion úti átemelőbe SmartRun vezérlés kiépítése 

szivattyúkkal együtt és integrálása a meglévő 

irányítástechnikai rendszerbe 2 db Flygt NP 3102 

MT 430 típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű 

szivattyú beszerzéssel 

4 164 000 5 288 280 

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: 2020.12.31. 

A felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott vállalkozási díj amennyiben az a 

befogadott számlán szereplő fizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, beszámításra kerül a 

2020. évi koncessziós/eszközhasználati/bérleti díjba. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 

 

………………………… 

Önkormányzat nevében



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és –irányítási Osztály 

Nysz: T02-01 N03 

 

Megrendelés 

Gyulakeszi Község Önkormányzata (8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.) megrendeli, a DRV 

Zrt. pedig elvállalja a településhez tartozó ivóvíz/szennyvíz 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 

2  
1 db Flygt  3085 vagy műszakilag egyenértékű 

szivattyú csere 1.-es átemelőnél 
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: 2020.12.31. 

A felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott vállalkozási díj amennyiben az a 

befogadott számlán szereplő fizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, beszámításra kerül a 

2020. évi koncessziós/eszközhasználati/bérleti díjba. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 

 

………………………… 

Önkormányzat nevében



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és –irányítási Osztály 

Nysz: T02-01 N03 

 

Megrendelés 

Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) megrendeli, a DRV Zrt. pedig 

elvállalja a településhez tartozó ivóvíz/szennyvíz rendszeren az alábbiakban részletezett 

munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 

ellenértéke: 

1 100 000+ ÁFA, azaz Bruttó 1 397 000 Ft 

GFT 

szerinti 

prioritási 

szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 

összeg 

Bruttó 

összeg 

3  
Diszel, 3102 255 SH-es vagy műszakilag 

egyenértékű szivattyú csere 
1 100 000 1 397 000 

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: 2020.12.31. 

A felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott vállalkozási díj amennyiben az a 

befogadott számlán szereplő fizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, beszámításra kerül a 

2020. évi koncessziós/eszközhasználati/bérleti díjba. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 

 

………………………… 

Önkormányzat nevében



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és –irányítási Osztály 

Nysz: T02-01 N03 

 

Megrendelés 

Lesenceistvánd Község Önkormányzata (8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145.) megrendeli, 

a DRV Zrt. pedig elvállalja a településhez tartozó ivóvíz/szennyvíz rendszeren az alábbiakban 

részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 

ellenértéke: 

1 500 000+ ÁFA, azaz Bruttó 1 905 000 Ft 

GFT 

szerinti 

prioritási 

szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 

összeg 

Bruttó 

összeg 

4  

2019-2020 használati díj keretből Flygt NP 3127 

488HT,5,9 kw vagy ezzel műszakilag egyenértékű 

szivattyú csere 1.-es átemelőhöz 
1 500 000 1 905 000 

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: 2020.12.31. 

A felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott vállalkozási díj amennyiben az a 

befogadott számlán szereplő fizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, beszámításra kerül a 

2020. évi koncessziós/eszközhasználati/bérleti díjba. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 

 

………………………… 

Önkormányzat nevében



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és –irányítási Osztály 

Nysz: T02-01 N03 

 

Megrendelés 

Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) megrendeli, a DRV Zrt. pedig 

elvállalja a településhez tartozó ivóvíz/szennyvíz rendszeren az alábbiakban részletezett 

munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 

ellenértéke: 

10 000 000+ ÁFA, azaz Bruttó 12 700 000 Ft 

GFT 

szerinti 

prioritási 

szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 

összeg 

Bruttó 

összeg 

5  

Stadion utcai átemelő bélelése, teljes gépészeti 

felújítása az üzembiztonság és az optimális 

üzemmenet érdekében 
10 000 000 12 700 000 

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: 2020.12.31. 

A felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott vállalkozási díj amennyiben az a 

befogadott számlán szereplő fizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, beszámításra kerül a 

2020. évi koncessziós/eszközhasználati/bérleti díjba. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 

 

………………………… 

Önkormányzat nevében



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és –irányítási Osztály 

Nysz: T02-01 N03 

 

Megrendelés 

Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) megrendeli, a DRV Zrt. pedig 

elvállalja a településhez tartozó ivóvíz/szennyvíz rendszeren az alábbiakban részletezett 

munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 

ellenértéke: 

2 000 000+ ÁFA, azaz Bruttó 2 540 000 Ft 

GFT 

szerinti 

prioritási 

szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 

összeg 

Bruttó 

összeg 

6  

Tapolca Honvédségi átemelőbe Flygt 3152 430MT 

típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú 

csere 
2 000 000 2 540 000 

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: 2020.12.31. 

A felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott vállalkozási díj amennyiben az a 

befogadott számlán szereplő fizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, beszámításra kerül a 

2020. évi koncessziós/eszközhasználati/bérleti díjba. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 

 

………………………… 

Önkormányzat nevében



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és –irányítási Osztály 

Nysz: T02-01 N03 

 

Megrendelés 

Gyulakeszi Község Önkormányzata (8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.) megrendeli, a DRV 

Zrt. pedig elvállalja a településhez tartozó ivóvíz/szennyvíz rendszeren az alábbiakban 

részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 

ellenértéke: 

424 000+ ÁFA, azaz Bruttó 538 480 Ft 

GFT 

szerinti 

prioritási 

szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 

összeg 

Bruttó 

összeg 

7  
3 db fedlap cseréje kerettel együtt - Kossuth L. u. 

24, 48, 64 előtt 
424 000 538 480 

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: 2020.12.31. 

A felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott vállalkozási díj amennyiben az a 

befogadott számlán szereplő fizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, beszámításra kerül a 

2020. évi koncessziós/eszközhasználati/bérleti díjba. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 

 

………………………… 

Önkormányzat nevében



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és –irányítási Osztály 

Nysz: T02-01 N03 

 

Megrendelés 

Lesencetomaj Község Önkormányzata (8318 Lesencetomaj, Kossuth L. u. 51.) megrendeli, a 

DRV Zrt. pedig elvállalja a településhez tartozó ivóvíz/szennyvíz rendszeren az alábbiakban 

részletezett munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 

ellenértéke: 

2 234 000+ ÁFA, azaz Bruttó 2 837 180 Ft 

GFT 

szerinti 

prioritási 

szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 

összeg 

Bruttó 

összeg 

8  

2019-2020 évi  használati díj keretből 1db Flygt 

3153 vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú 

csere Lesencetomaj 1-es átemelőbe 
2 234 000 2 837 180 

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: 2020.12.31. 

A felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott vállalkozási díj amennyiben az a 

befogadott számlán szereplő fizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, beszámításra kerül a 

2020. évi koncessziós/eszközhasználati/bérleti díjba. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 

 

………………………… 

Önkormányzat nevében



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és –irányítási Osztály 

Nysz: T02-01 N03 

 

Megrendelés 

Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) megrendeli, a DRV Zrt. pedig 

elvállalja a településhez tartozó ivóvíz/szennyvíz 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 

9  Diszel I. szátemelőbe mennységmérő cseréje 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: 2020.12.31. 

A felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott vállalkozási díj amennyiben az a 

befogadott számlán szereplő fizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, beszámításra kerül a 

2020. évi koncessziós/eszközhasználati/bérleti díjba. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 

 

………………………… 

Önkormányzat nevében



DRV Zrt.                      Fejlesztéstervezési és –irányítási Osztály 

Nysz: T02-01 N03 

 

Megrendelés 

Zalahaláp Község Önkormányzata (8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.) megrendeli, a DRV Zrt. pedig 

elvállalja a településhez tartozó ivóvíz/szennyvíz rendszeren az alábbiakban részletezett 

munkákat: 

A megrendelés kiadásakor rendelkezésre álló információk alapján a beruházási munka 

ellenértéke: 

2 697 000+ ÁFA, azaz Bruttó 3 425 190 Ft 

GFT 

szerinti 

prioritási 

szám 

Műszaki tartalom 
Nettó 

összeg 

Bruttó 

összeg 

10  

I. átemelőhöz Smart Run rendszer kiépítése 

szivattyúkkal együtt, 1 db Flygt NP 3102 SH 255 

típusú vagy ezzel műszakilag egyenértékű szivattyú 

beszerzéssel együtt 

2 697 000 3 425 190 

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: 2020.12.31. 

A felek megállapodnak abban, hogy a fent hivatkozott vállalkozási díj amennyiben az a 

befogadott számlán szereplő fizetési határidőig nem kerül kiegyenlítésre, beszámításra kerül a 

2020. évi koncessziós/eszközhasználati/bérleti díjba. 

Jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak.  

Kelt:………………………………… 

 

 

………………………… 

Önkormányzat nevében

 


