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neve EURO-BAU KFT

cime:2049Diósd Hegyalja u' 8.

neve Kocsor Istv'án

címe:1117BudaoestBudafoki u. 183

teleíon száÍn2l0630/ó38-ó5.90

szárna
telefax
\w
kocsor.iswan@alfold.net

e-mail

cime:

KétegyházaNagJ'Lözseg onLormínyzata álul az EgészségügriCentrum kia]aLításimun|ráinaL
megvalósítására indított eglszetű kózbeszerzési eliá.iás aiáÍ attételi felhívásánal<' valamint
ajáoJatkérési
doLumenúcióiának részletesátanu|ÍnáÍyozását követően alulírott' mint ÁiánlatteYó
nyilatkozattéte|Íeiogosult képvisel6jea Kbt. 70. $ (t) bekezdésetekintetéb€n nyilatLozoÍÍ\hogj/
Áiinlattevó a1ánl^tát az aj:ínlat}érésidokumenúcióban meghatátozott tattalmi és formai
követe|ményeknek megfelelóen készítetteel és nyúitotta be, az e|őírt feltételeketfenntaftások
vagl korlátozások néItií elfogadja' magfuz tézse LötelezóneL ismeti el, a kóvetkezó pontbarr
megadott ósszegű euenszolgátatásértkész- ésképesa szerzódés hatiridóÍe töltenó teliesítésére.
Nyertessége esetén a kózbeszerzési eljárás alapján megkötött szet26dés teljesítésecéljából' e
szerzódésen alaprrló szerzódéseibensaiát magáÍ''vonatkozó köte|ezemégkéntví'llalia a 305. $ (1)(3) bekezdéseésa 30ó/Á. $ (t) és@ bekezdéseszerinti elóírásoL érvenyesítesét.
a)

Az ítalakitÁsi'Íe|íiítísimunkák megvalósításáiatett aiánlatom:
A i á n l á t i á f :3 6 8 9 2 0 0 0 F t '

73784o0ÁFA

=

4421o4ooFt

b)

Aiánl2ttevó lámlatát az aiánlattéteü határid6 leiártától sziÍ"itvi 60 napig vá,hozalJatl
feltételekkel fennmn|4 mely idópontig (a nyertes Ájánlattevóvel torténó szerzódeskötés
meghiúsulásaeseténis) szerzódéskötesre keszen áll.

c)

rendezésére
elismeri.
Aiánlzttevó vitís ké.dések
a Gyrlai Városi BírósígilleÉkesség&

Diósd' 2009.április 30.
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NYU.ATKOZAT
Á közbeszerzé6e|aó| s'dó m03. á/i c)üDL TöÍvéúy(Kbt.)
60.$.(1)bekezdésa)-t) pontiaioak tekiutetéb€n
Aiánlattev6:

neve:EURO-BAU KFT

címe2049Diósd Hegyaljau' 8

Alulírott, rnint ajánlanevó nflatkozattételre jogosult képviseló|ea Közbeszerz ésekról szóló 2003.
évi cxxlx.
törveny ó0. $ (1) bekezdésa) _ i) pontiainak tekintetébentiÍg1daiánlattételsorán
nyrlatkozom, hogy az átalam képviseltválalkozás:
a)

nem áll végelszámolás a,latt, nincs e|lene indíott csőde|iárás vagy felszámol,ási el|áás
folyamatban, illetóleg szemáyes ioga szetinti hasonló e|!árás nincsen folyamatban és
személyesjoga szerint sincsen hasonló helyzetben;

b)

tevékeíységét
neÍnRigesnette fel, illetve nem ffiggesztettékfel;

c',

g^2dAsáEj, illetóleg szakmai tevéLenységévelkapcsolatban |ogerós bírósági ítéletben
megálapított bűncselekmény nem követett el, illetóleg a tevéken'ségéta iogi személlyel
szemben alkalmazható büntetójogi intézkedésekról szó|ó 200|. évi CIv. Tv' 5' $-a (2)
bekezdésénekb)' illetóleg $ pontia alapián a bíóság jogerós ítéletbennem Lotlátozta'
illet6leg a váIalkozás tevékenységetmás bíróság hasonló okból és módon iogerósen nem
korlátoztai

d)

közbeszerzési eljárásokbarrvaló részvételtóljogerósen nincs eltiltva;

e)

eg]r évnél régebben lejárt 2dó-' vámfizetési vagy tátsadalombiztosítísi járu|ékfizetési
kötelezettsé#nek elegettett;

f)

koábbi közbeszerzési eliárásban hamis adatot neín szoMtatott;

g)

beielentésérevonatkozó és a ktilföldieL
a foglalkoztatásrr' iányuló jogviszony létesítésére,
foglalkozaúsával osszeÁiggó kótelezetségek}el kapcso|atbzrr _ öt évnélnem égebben
meghozott _ jogerős Lózigazgatási' illetóleg birőság hatfuozatban megállapítottésbírsággzJ
sújtottjogszabáysértéstnem követett ei'

h)

a büntetó törvénykön}.v szetioti bűnszervezetberr részvéte]_ ideértve bűncseleLméoy
búnszervezetbm törtenó
elkövetését is _, vesztegetés, vesztegetés nernzet}ózi
illewe pénzmosás
tapcsolatokban' az európai közósségek pénzűgyiérdeLeinekmegsértése,
bűncselekményt'vagy személyesjo8a szerinti hasonló bűncselekmén}tnem kóvetett el'
feltéve,hogy a búncselekményelkóvetésejogetós bírósági íteletbenmegíllapítástnym, amig
a büntetett elóélethezfijzódó hátrányok alól nem mentestilt'
az egyentő bfuísmód Lövetelmenyének az egyenló bánásmódról és zz esélyeryenlóség
elómozditásáróI szóló törvénybe ütkö?ó * két érmélnem régebben meg|rozott - jogerós
tanúsított.

Diósd, 2009.április 30.
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címe:2049.DiósdHegyaljau. 8'

neve EURO-BAU KFT

szóló 2003'
Alulírott' mint aiánlattev6 ny atkozattételreiogosult képviselóie a Közbeszerzésekr6l
aiánlattételsoiin
évi cxxD.. törvény ó1' $ (1) bekezdes a) _ c) pontjainat tekintetébentárgyi

.

nytlzúozom, hogy az iÁtalamképviseltválalkozás:

a)pont
ó1. $ (1)bekezdés
kaPcsolatban ioger6s bírósági itéletben
'rr.ior"g szakmai tevékenységével
g'"j"i,g'
nemLövetetl eli
áegá aPíon iogszabíysértést
b)

b) pont
ót. s (1)bekezdés
tilajmáÍólszó|ó .199ó.éviLVII.
piá.i
."rpta.tá, ésa versenykorlátozás
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oz^tban 'ray a oerseny.íeltigi|eti határozat bíÍóságirelüIvizsgáata
o",..''"'.6.11igy.l.ti
ésvégrehaiihatóhatáaoza.tit.'ar,megá|apitott iogszabálysértéstnem
;;;;;,";í.á:'
szemben ilyen iogszabáysértéstm.is versenyhatóság vagl
;iiiÉÉ" "o.ós
ü;;;;
"állalkozlsal
bíóság iogeróserr nem állapítottÍnes
c) pont
-to"l"'*.leli
61. ( íll bekezdés

r.Ju'úí

megszegesét
kötelezettségenek
etiaa. a"p;a" váIalt szerzódéses

határozat nerrrállapítottameg
iogerós kózigzgatási' illetóleg bírósági
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Aián1ettcv6:

neve EtJRo-BÁU KFT

címe:2049Diósd Hegraljau. 8.

Á'lulirott' mint aiánl2ttev6nyrlatLozatt&elreiogosult Lepviselóietársri LözbeszeE&i eliárásban
nyi|atLozorqhogr az áta'|amLéPviseltváüaltozás 2008.évbeoelértnetó árbevételeaz aj'ábbial
szerintalakrlt
2008.évb€n: 548 538000 Ft
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IVYIL/TTKOZAT
EPület éPítési'kor8ze.íi8Ítési,
felúiításiÍefercnci. murkákÍól
AiáÍl4ttev6:

neve:EURo-BÁU KFT

címe 2049Diósd Heg1aljau. 8.

Álulirott, mint aiánlattevónflatkozattételrejogosultLépviselóie,tá!s.i közbeszerz&i e!árás során
a2 á|ú1?Únkepviselt vi'lla'lkozás kivitelezésében
2008. évekre a következó épület építésl
korszerűsítési
vagyfelújítási
referenciamunkátrrevezemmeg:
Sotszám: szerzódést kötó másiL fél megnevezése:Euo Bau Kft
1.
(saját beruházás)
Á referencát adó személymegoevezése:
Koclo. István

"Íe|e6onszárna;
M-n/$8
65-90

Teljesités
m08.03.31.

ideje:

Ellenszolgáltatás
ősszege 411 800 000Ft

Referenciamunka megne9ezés,|eirás|szpn4 Jó<reÍAlÍilaa. 3. s4 atatti20 hkárot aiffa'hQ|íthc

Sotszám: szer"zódéstkötó ÍnásiLfélmegnevezese:Merbel Epítóipari
,
Kft
Á referenciát adó személymegnevezése:
Telefonszáma:
Met|ákJózsef
06-20/ 26+88-61

Refetenciamunkamegnevezés,
|eitás WiV
hbbh,hén

Diósd' 2009.április30.

Teljesítés
ideje:
2008.10.15.
Ellenszolgátatás
összege|42 715 000Ft +
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Eu|o.Bdu Út é5MéWpíkj szol4áhaÍó Kft'
Diósd
Hegyalja u. L
2049

REFERENCIÁ IGAZ1LÁS
A MeúeI Épitőipat.iKji részérőt
az alábbi ttyila|kozaío|teszen:
plojectal beli'il az épitőmesteri'mély
MAV kEKo I]] Gazolajelláló |eidszerek építése
éskizmiiépítésí
munkákkvitelezésétaz EURO-BAU Ut ésMéIyepítőszolgáható I{í ,égezle
Szetencs íelephelyen.
A ]rivitelezésvallalkaúsi szerződéskeretében(szerződéskités
d.iíu q: 2008. t|1áj|ts
nag/s,ágrendje:100
]4', ntííszakiqt1dljs-átvétel:
2008' október ]5.) tfuént.Sajár kyékenység
%.
szerzddött télelek:
Kehely alapok építése
Billenőhíd alapozás
LeÍqtő dkna építése
csaonn epitese@N l50 KGPVC)
Csapadékvíz
(DN 150KGPI/C)
olajos csufgalék,ízcsatorna építése
Vágány bontás építés
c seppÍogótdlca épíIése,
Concretin beyonattal
Kezelőtérépitése
concreti/l
ba,o attal
,
Vinezetéképítése
vízóra akndval @N 63 WE)
Konténereshofdótáfolo yb. |emezalapépítése
szociáIis kanténefyb. lenealap éPitése
sfÍÍrőald@épííése
szatellit akna építése
]00 m3 taftaly alqpozása,ésbeépttés
lb. lemezalapépítése,
SzivaÍÍyitszin
conÜetin bevo,|dral
Szerződésestí:
Te|es nenó vállalkoztLsiár

12 71500A Ft

Tárgli mufta a szerződésszerinti ijlemezésbetcu1asdval'maqds minőségiszinhlek
megfelelőenkésziilte]a Beru]uilzóteljesmegelégedésére'
EURO-BAU w' a lcivitelezéssorán jó technikai Jelkészültségt,ől,mag^s Íoh)
hozzáértéstőIés kafrek| hozzáóllasróI tetít4,t|jbizonyságo|.
- közbeszefzési eljarásokban
Ezen feÍeÍenciaigazolrisla EURO-BÁU KÍt kérésére
példljnyban
niszah alkalmassag i4azolasara 3 erede
adt.t|l ki'
MERBIB Dplióipari hl-^i.

Békéscsaba,
2009.jdnuáf 8.

''l%:.,,'.".ft
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úg/vezelö
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A kö'besretzé6.Hl szóló 2m3.évic'.xrx" TöfvéEy (Bbt.)
?r.$. (3)b.tezdésénc&
tcldntetébcú

Aiáolattcv6:

neve EURO-BAU KFT

címe:2049Dósd Hega'lia u. 8.

Á'lulírott,mint aiá't!atte!6nyilatkozattételre
iogosultkepvisel6iea l(izbeszerzeseLról szóló 2003.
évic'o(DL kirveny 71. $ (3) belezdésének
tetintetéb€n tírg]riaiá' zttételsorán nyilatlozorrr'
|\og az álrzlor^Lcpviselt vállalLozás ^ a,.eeő&s teliesíÉséh€znern vcsz igéoybeolyatr
alvállallozóg ati' illetóleg amelya Kbt' 60. $ ' illetóleg a Kbr ó1. s szetilrt a Lizáró okok hatí'lya
a]áesiL.

2009.ápÍilis30.
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NnuuxozaT
Á közbcazcrréedqól r'óló 20G].évi(xlx.
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306.S.e)
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Álánlettcv6:

neve:EIJRO-BAU

dme 2049Diósd l{glzlia u 8.

Álulírott' mint aiánlztteYó nyila*'ozattetelrciogosult tépviselójeoyilatLozorn,hogr az átalam
hépviseltvállalLozástítgi Lözbeszerzésieljánásbarr
az a|ánlattétesi
dokumentációbanelóírtaknak
megíeleló
*

felelóss*biaosítás9alteddelLeziL.

*

felelóss€biztosítástasze&ódéstöÉstrne8el6zóenmegkön.

tnegfelelőtésza!áJrÍandó

2009.ápÍiüs30.
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címe2)49 Diósd l{egalia u 8'

ÁNírott' mint aiánlattev'ó nyiIdozattet|te iogosult Lépviselóie tírgi ajfulattetel sotán
nyí|attozon1hogr az álulam tépviseltvállalLoz:ásp Lis- é kózepvállalLozísoLól' fejlódésiiL
táÍryúásáÍőr, sz6|ó Úu. éví)ooÜv. 6r9éoy(KKvtv) szednt
nibová&Í!o'Á!o.t!

l ldsg{'Íafujcn'L

l t&.práÍ.llo8ó8odd+

minósül.
* necfeleló n&z a}áhúzandó
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Az EI'Ro.BAU Út. os Irtoryepitoszolgáltató Kft (adószáml |321gr0B2|3,
cégies/zékrzóm:
1349498927)kapcsolatosan
a következő információkattudjú

szolgtíltatni:
Á t'fusaság2004.M.20.ó|a vezet.szÁ{lilánacIB Balk zRt.-nél.
Szímlasáma: HU38 r 0700385-2,u89$8-51t 0 0005/IIUB

Az elmúltidószakban sorbanóllIis nem volt a sámlrín.
Az eltelt idószakban ügyfelÍlnkkeljó iizleti kapcsolatalakult ki.
TudomásuDkszednt felsámolási, illewe csödeljrínisnem folyik ellenÍlk.
Ezen információszolgáltatrist ügyfelünk
kötelezettségvlíllalástnemj elent.
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En' doktol Kutyik Mátyás békéscsabai
közjegyző tanúsítom,
hogy Kocsor István (született:
június
Békés,1957.
25.' anyjaneve:DomokosMária) Békéscsaba'
Tessedikutca 15/1'szám
alatti lakos' aki személyazonosságát
a 021594DA szrímú
személyazonosító
igazolvlínyával,
jelíi
lakcímét
a 847934GL
hatóságiigazolványávaligazolta'fenti aláírásicímpéldánÍ
a nrai
napol előttem sajátkezíllegfutaa1á.___
(kenóezer-kilencedik)
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