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2. Ajátrtlattfugya'

Kétes/háza Nas/kóBég szcnnyvízhí|ózrtálakbővítése' II. iltem
VáI|alkozási szerződés ''Kétegyháza Nagyközség szennyvízhílózatának bóvítése' II.
ütom' tórs/ú beruházás megva|ólitásához szük!éges mérnóki feladatok e||átására.

3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Keli Gwla.20l1. november 14.

Erdész Béla

üg}'vezető

ERBO.PLAN KFT,
5700 Gyula, Hold u. 10

Adószám| 1 1 o47 27 2.2'0 4
S'lsz.t l 1733027 -2u7 277 5

1 Ktzós aján|attéte| esétén a Íelo|vasóIapon fe| ke|| tüntétni valaménnyi aján|attevó cég adatait'

a konzorcium. megál|apodásnak megfe|elöen megje|ölve a képviselót'

9.95o.0o0- Ft + ÁFA
azaz : Ki|encm||||ó.
kilencazázótven€zér
forint + álta|ános foíga|mi adó.



AJÁN  LAT i  NY ILATKozAT

VállaIliozási szcrZődós ,,KótcgyháZa Nagyközség szonnyvízhá|ózalának bővítósc, ll.
i i tem,'tárgyú hcruházás mcgvalósításáho7 szü|(ségcs mórnöki fcl: ldatok e|látísíra.

Alulí1ott trRBo-PLAN Ktt. tá|saság (ajánlattevő)' nelyelképviselI LIdésZ I]éla lic}\c7cto

) .

3.

1 .

t .

5.

6 .

7 .

az  a l ább i  Ív i l a t koza to t  t e s sZük :

Megvizsgáltuk és fennttrrtás Vagy korlátoZás nélkül elfogacljuk a féÍt hiVatkozotl
közbeszerzési eljár.ás a,jánlatl dokulncntációjának feltételeit' Kijelentjük, hogy
anrentlYiben mint nycrtcs aián]attcvő kiválasztága kcnilürrk, az aján1ati c1okun'rentációban
foglalt Szolgáltatást aZ ajánlatban ü1egha1ározott díjért szel.Ződésszedien teliesítjük.

EJfogadjuk, hogy anrennyiben olyan kitételt tettülrk ajániatunkban. anri cllcntétben van az
ajá1lati dokurncntációval vagy azok 1ránlcly feltótelóvel' akkor a7 aján]atunk é1vén}telen'

E]tekinttlnk saját szeÜődéses l.eltételeink a]kalmazásától' és ellbgadjrrk az ajánlati
dokumeü|ációban ]évő szerzódés tervezetet és szelzőCléses ie]téte]eket a szerződéskötós
alapj ául'

Az aján]at benyújtásával kijelentjük' hogy amennyiben nyefies aiánlattevőnek
nyilvánítanak benniinket' akkor a szerződést negktjtjiik és a szerzőClést tel,jesítiük aZ
ajánlati dokunentációban és az ajánlatunkban lefektetettek s7crint.

Tudatában vag}'uo]r annak' hogy közös ajánlat esetén a közösen aián]atot tcvők személye
nem változhat sem a közbeszelzési eljiíás' seln M annak alapján megkötött szcrződés
te1jcsítése solá1. Annak is tudatában vagyulrl(' hogy a közös a.ján]attcvők cgyctcmlegesen
iélelósek mi d a közbeszerzési eljárás. mind .Lz annak eredményeként negkötöt..
szerzódés teljesítése során'

Tudomásul vessziik. hogy amennyiben. mint nyeltes ajánlattevők szerződést kö1iink,
köte]esek \'agytlllk azokat a szikéftóket a szerződés teljesítése során rendelkezésre
bocsátani, akiket,jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel z .ra' hogy eZ a
köte]ezeItSégün]( szerzőC]éskötési |eltéte]neli minősül.

Nyilatkozunk a Kbt' 71' s ( 1) bekezdés a) pontj a alapj án' hogy a köZbcszcÍzés tárgyának
alábbiakban meghatározott lészeiVel öSsZefúggésben a kőZbeszelzés éItékének tíZ
száza]ékjrt ]neg Dem haladó mértékberr alviillalkozóva] szerződést l(ötünk:

A közbeszerzés azon része,
amellyel iisszefüggésben a

kőzbeszeÍzés értékének 107o-
át nem megha|adó

mértókbcn szerződésf lbg
kötni

A közbeszerzés értékének 1070-át nem
meghaladó mértékben igónybc vcnni kívánt
alvállalkozó nev€ és címe, amennyiben az

alka|massági követelményeknek való
megfclcléshcz igónybc veszi

kifeiadatok e||átása Száníai Lász|ó

4100 Berettyóújfa|U, Nlóra F' u' 36/A'

8. Nyilatkozul1k a I.bt' 71' 
"E 

(l) bel iezdés b) pol1Lja alapján, hogy a szc|ződis tcl icsítéséhez a
ktjzbcszcrzós ér.tékénclt |().% át rlcghaladó rr'rér.ti.kbcn az aIábbi alv/rllalL<ozóklI kívirnjuk

I



.1

igénybe venni, feltltltetve az alvállalkozók nellett a közbeszerzés tárgyínak azon lószét
is, amelynek teliesítésében a tnegielöit alvállalkozó közremÍrködik:

lieij'eilítés.
aránya (7o)

9. Nyilatkozunk a Kbt. 71. $
az alábbi előfoÍrást nyújtó

(l) bekezdés c) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez
szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

10' Nyilatkozuú a Kbt. 70. s (2) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis. és
középvállalkozásokról, fej lődésük támogatásáÍól szóló törvény szerint kisvallalkoásnak
minősiil.

l 1. Nyilatkozunk a Kbt. 72' $- a alapjrín, hogy ajánlatunk megtétele solán figyelembe vettük a
munkavállalók védelméIe és a muúafeltételekíe vonatkozó a teljesítés helyén hatályos
kijtelezettségeket'

Kelt: Glula,2011. november 14.

Erdész Béla

üg}.vezeto

EBBO-PLAi! I(FT.
5100 Gyula,  Hoklu.  lo

Adószán] ] 1047272 2.1].1
Szlsz.: 1 1733927 -2a47 ?T | 5
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KOTELEZO TARTALOMJEGYZEK
A Kbt' 54' s (2) bekezdése szerinti jegyzékei az a|ábbi fe|soro|ás tartaImazza.

o1dalszánr
FeIoIvasó|ap

(Ml nel léklet) l .

Ajánlati nyilatkozat
(M2 n1cl léklet) 2-3.

.l.artalomjegyzék

(oldalszáfuoklGl ellálva. M0 melléklet) 4-(l.

Igazo|ások, nyiIatkozatok, dokumentumok

Közös ajánlattevőkjelen közbeszerzési eljárásra tckintettel aláirt
hatályos megállapodása

(Amennyiben közös az aiánlattétel.)

Áláírási címpéldány ,7'

Annak igazolásiíra, hogy az aján|atot, illető|eg az abban szereplő
nyilatkozatokat az ajánlattevő, a 10% feletti álvállalkozó, valamint az
erőibrrást nyújtó szervezet képviseletéÍc .iogosult személy írta alá'
(Közjegyző által hitelcsített eredeti példány vagy egyszerű másoJat')
Meghata]ma7ás esetén a meghatalmazás is csatolandó.
(Közjegyző által hite|esitett eredeti példány vagy egyszerű másolat)

AjánIattevó(k)' a közbeszerzés értékének 10%.át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt a|vá||a|kozó(k) és e.ófo'rást
nyújtó szervezetek igazolásai és nyi|atkozatai a kizáró okok
tekintetében

Aján|attevó nyilatkozatá 8-9'
a Kbt' 60' s (1) bekezdés a)-d)' D' D pontjai' a Kbt. 61. s (,1)
bekezdése a)-c) pontjai tekintetében, Va|amint a tekintetben' hogy a
közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haIadó mértékben igénybe
Venni kíVánt a|Vá|la|kozójáVal szemben nem á|lnak fenn a Kbt' 60' s
(,1) bekezdése' va|amint a Kbt.61' s (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott kizáró okok' (M3 me||éklet)

A közb€szcrzós órtékének l07.-át ÍreghI!|adó mértékben igónybe
venni kívínt t|lvállaIko2ó nvilatkozlta
a Kbt. ó()' $ ( 1) bekezdés n).d)' Í)' i) pontjai. a 6l ' s (1) bekozdés a)-c)
pol1tjában meghatfuozott kiZáró okok tekin1ctében.
(M.l mclléklet)

Az éróÍorlást nyújtó szervezet nyi|atkozata
a Kbt' 60' s (1) bekezdés a).d)' 0' i) pontjai a 61' s (1) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében'
(|VI4 me]iékIet)



Kícavhiizá |.lagyKÚl.eg':)NVizt j U,!!]E1boviiese ll üelr (i,r:móh)
M.l]ék|elek

APEÍI igazo|ás vagy 4z érintett ország illetékcs hatóságának igdzolása'
amennyibcn nem s7crepel az adózás rendjéről s7óló törvény szerinti
köztaltozástnentes adrizói adatb/tzisban
(A Kbt' 60's (1) bekezdés e) pontja tekintetében, ame|y az eredmény
kjhirdetésének idópontját |egíe|jebb,1 éVveI mege|őzóen ke|t')

vPoP igazo|ás vagy aZ érintctt ország illetékcs hatóságának igazolása.
amennyiben nem szet.cpel az adózás renc]jéÍőI sZóló törvény szerinti
közta ozásmentes aClózói adatbázisban
(A Kbt. 60's (1) bekezdés e) pontja tekintetében, ame|y az eredmény
kihirdetésének időpontját |egÍe|jebb 1 éWe| mege|ózően ke|t')
Hatósági erkö|csi bizonyítvány teímészetes szemeIy eseten
(A Kbt' 60'(1) bekezdés h) pontja tekintetében')

Oldalszilnr

10 .

10.

12-r3.

t4 .

15-20.

21-30.

3 l  -33 .

34-36.

Aián|attevó(k)' a|vá||aIkozó(k) és érőforrást nyúitó szervezetek
igazo|ásai és nyilatkozatai a pénzügyi és gazdasági a|ka|masság
igazo|ására

Nyihtkozat I l.
az ajánlattételi l.elhívás III.2'2) pontjában meghatározottak sze nt'
(A Kbt' 66.{ (1)., tekintetébcn. M5 melléklet)

Aján|attevó(k), a|vá||aIkozó(k) és eróíorrást nyújtó szervezetek
igazo|ásai és nyi|atkozatai a műszaki, i||. szakmai a|ka|masság
igazo|ására

Nyilatkozat
a Kbt' 67'$ (3) bekczdés a) pontja tekintctében, valamint a Kbt. 68. $
(l) bekezdése szcrinti igazolások (M6 melléklet)

Nyilatkoz t
a Kbt' ó7'$ (3) bckezdés cl) pontja tekintetébcn (M7 melléklet)

szakéÍtők aláírt önéletrajzai
(Minden szakértőnck be kell adni. M8 me|léklet)

szemó|yzet végzettsógéÍ igazoló dokumcntumok
(Minden szakértőnek bc kell adni)

Nyi|atkozat nye|vismeret tekintctében
(Minden szakértiinck be kell adni. M9 nrelléklctJ

Nyihtkozat a rendelkczésre á||ítsró|
(Ml0 melléklct)

A Kbt. ó5. $ (3) bekczdésénck 'r|knlmazása csetén a7 crólbrrást
nyújtó sZervezet kötcIczettségvi,llldiisla vonalkozó nyilatko7ota (M12
mellél\lct)

Egyéb igazo|ások, dokumentumok

)

J
I
t,
J



<eleav1]zd Náovi.ozsEo szennw'2háiozalánék Uúv'lése' || Llen l(lé'Í1' lJ
C

Nyilatkozat
kiegészítő t]íjékoztatásohól (Ml 1 melléklet)

Az ajálr'lattevó áltBJ fonlosnak taxtott egyéb dokumentuÍnok

oldalszám

3',1.
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AlulíIott Erdész Béta Sándor /született: G}ula, 1955' július 3. napján, anyJa
Németh Róza./ 5700 G1u|a, IIoId utca 10' sám alatti lakos, mint az ERBO-PLÁN
Mérnöki SzolgáItató Korlátolt Felelősségű Társaság /székhely: 5700 Gyula, IJold
utca 10./ ügwezetóje kjelentem, hogy a tfusasázot ö óllóan ]egyzeíÍ.
A tiáÍsaság cégjegyzése akként történik, hogy a tiírsaság géppel, vagy kézze| e|őírt'
előnyomott, avagy előnyomtatott cégnevéhez névaláírrásomat az alábbi módon
csatolom:

G.eu

HULINÉ
DR. susoM MÁRTA

"-.- ' '\ö7jogyzó
o/UU LJyu|a' Bodoky u. í.Ísz.3.

PL:52
Tetoton: 66 / 468 _ 630

520 16 fi4J9 48/20 I Í. t,gysám-........-------------
Huliné dokor susora Mlárta g}ulai közjegyzö helyettesekent eljáró doktor simonka Mária
közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy Erdész Béla Sándor /szül€t €Í: G'1lla. |955' július 3'
napján, anyja neve: Németh Róz' Gy]la, Hold utca l0' sám alatti |akos, aki
személyazonosságát a 758951 lIÁ sámú személyazonosÍtó igazolványával. lakcimét a 24l5l8
FL saimú hatósági igazolványával igazolta' a fenti A|áírási cimpéldányt elöttem saját keziileg
írta alá.*--------_-
Közj€gyzóhelyettes tájékozlatja Íig/elet arról, hory az ügyfél személyazonosságának és
lakcímének igazolása érdekében a r€ndelkezésére bocsátott adatai nyilvántarLisi adatokkal való
egy€zőségének és személyazonosságának igazolására alkalmas' bemutatott hatósági
igazolványa nyilvántartási adatokkal való egyeóségének és érvényességének ellenőrzése
céljából megkereste a személyi adat. és lakcímnyilvántaúást' Ezi meghaladóan tájékoÍatta
ügyfelet az ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáróI' a közjegyzői közremíjködés
megtagadásának ki't€le7,ettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI tv. 122. $ (8)
bek€zdésében megielölt b€jelentési kötelezettségéről' valamint az ellenőrzés soÍán megismeÍt
adatok kezeléséről'*.

uszonhatodiU napja----'.- -.- -..
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L-

#!
k.zjcgyzőhelyeftes i

G},ula' 20 l 1 . ,4<€ttőezer'tizonegyediv évi ol'1óber hó

G rLLir i



NYILATKOZAT KIZARO OKOKROL

AlulíIott ERBO-Pl,ÁN Kft.. társaság (aján|at1evő), mclyet képvisel: Erdósz l]éla ügyvezető

az alábbi nvi|atkozatot tessziik:

Nem á1lnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekól szóló 2003' évi CXXIX. törvényben
Í.oglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:
Kbt' 60's (1) bekezdés:
a) végelszrímolás alat1áll, vagy vonatkozásábarr csődeljrírás elrendeléséről szóló birósági

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszánolási eljárástjogerősen elrendelték'
illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személycsjoga szerinti hasonló eljáras van
folyanatban, vagy aki személyesjoga szerinl hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felniggesztette vagy akinek tevékenységét felfllggesáették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatbanjogerős bírósági ítéletben

megállapított bűncselekmén}.t követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alólnem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét ajogi személlyel szembeÍI alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekől szóló 200l' évi CIv' törvény 5. s-a (2) bekezdésének b),
illetőleg g) pontja alapján a bíróságjogerős itéletében korlátozt4 az eltiltás ideje alatt,
illelóleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módonjogerősen
korlátozta:

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtőljogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje
alatti

f,)korábbi három évnél nem Égebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott és ezért az eljárrásból kizárták' illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerósen
megállapították, a jogelősen megállapított időtartam végéigi

i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010' szeptember 15-ét követóen kötött szerződésével
kapcsolatban a 7l ' s (l) belezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó 1.elé fennálló (vég.
vagy részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 107o.ot meghaladó részét nem
teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési halíidőt követő 15 napot - annak
ellenéIe, hogy az aján|atkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és eá
jogelős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megál|apította' kivéve,
ha a hatiírozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos
eredményhirdetést megelőzó két évnél'

Kbt' 6l. { (l) bekezdés:
a) gazdasági, illetóleg szakrnai tevékenységével kapcsolatban öt évné| nem régebben

meghozott .iogeÍős bíÍósági ítéletben meBállapított jogszabályséúést követctt el;
b) a tisztességtelen piaci magataftás és a versenykorláÍozás tilalmáról szóló l996. évi LVlI.

törvény (Tptv') l l ' $-a, vagy az Európai Köziisséget lébehozó szezödés 8l ' cikke szerinti
- öt évnél nem régebben meghozott _jogerős és végrchajtható versenytbltigyeleti
hatáíozatban vagy a versenyfelügyeleti h.rtírozat bírósági felülvizsgálata esotén a bíróság
jogerős és végrelrrrjtható hatá.rozatában negállapított és bírsággal sú itott j ogszabálysértést
kijvetctt el vcrscnye/.tetési eÜárás soránl illcliilcg ha aZ ajánlattevti ilyc n j o gszabálysértését

L.
I '
L

L.
L.
L-
t_
t-
t:
l-
(

[-

1-
L
l-
J..
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más versenyhatóság vagy bíróság ' öt évnél nen] régebben jogerősen megállapította és
egyúttal bí$ágot szabott ki;

c) korábbi _ öt évnél nem régebben lezáÍult _ közbeszerzési eljrárás alapján vállalt szerződéses
kötelezettsegének megszegesétjoge!ös közigazgatási' illetőleg bírósági határozat
megál lapitotta.

KijelentjÍik továbbá, hogy alvállalkozóinkkal szemben nem ríllnak feÍur a f€nt részletezett Kbt.
60 $. (1) bekezdés a)-i)' 6l. $ (1) bekezdés d) pontjában meghatfuozott kizáró okok'

G1ula, 201 1. november 14.

Edész Béla

ügyvezető

ERBO-PLAN KFT.
5700 Gyu/a HoE u tO

^noszán' 1 1 a47 272.2.04
ó asz.: 1 1 7 33027.2047 2? 7 s
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gÉKes ttscyst A.DóIGAzGATóSAG!
ÚGYPÉLKAPcsoLATI oszTÁLY

5600  BÉKÉscsAEA KINTZSÍ U .  1
Te l  e f on : 6  5 /  q 96  -  1 00  Te l e f a x  |  6 6 / 996  200

ililil ililil ilIiltil ililililt
u q y l r a t s z a m :  h  r  I 4 : J 5 5 5  t  tUgyszám:241 l6as?44

Uqyintézó: Tolnai Márta

EGYIIITEs Á.DoIGAzoT,.es

A  k ö zbesze r zések f ó1  s z ó l ó  200] '  év i  cxX IX .  L ö r vény  60 .  s  (1 )
bekezdésének  e )  ponL j ában  és  a  63 .  s  (7 ) . (8 )  bekezdésében  fog la l Laknak
megfelelóen a rendelkezésemle áI1ó dokumentumok . nyi1vánt'artások
a1apján j 'gazolon, hogY:

ERBo.PIÁN uÉR}röxT szol,aÁl.reró xonr'Átor.r rpr.pr.őssÉeű TÁRsAsÁc
111"04J2 .72  -2 ,04J

57OO GYULA HOLD UTCA ],0

adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivata1nál ezen ígazolás kiadásának
napj áo nyiIvántartott adótartozása, vámtartozása, adók módjára
behaj tandó kóztart 'ozása és végrehajtásra átadott köztartozása nincs.

Ezen igazolást az adóalany kérelméÍe közbeszérzési pályázaton történó
felhasználásra adtan ki.

Ez az igazaleg nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére
irányuló eljárásokban, továbbá á fent megje1öIt fe1hasznáIási célon
kívüI nás célÍa nem használható fe1.

Bzen igazolás tarta1mazza a Nemzeti Adó- és váÍnhívatal adóztatási
szeÍvéhez törvényen alapuló adó, bírság, pótlék (ideértve az í1Ieték,
a2 Egészségbiztosítási Alapot megil letó járu]ékok és egészségügyt
hozzájárulás, a Nl4]gdí j bi ztos í tási A1apot megí1letó járulékok, a
magánnyugdíj -pénztári tagdíj, iI]eték) , adók módjára behajtandó
köztartozás. végrehaj tásra át 'adotL kóztartozás' t 'ovábbá a Nemzeti Adó-
és vámhivata1 vámszervéhez Lörvényen a1apu1ó vám, adó, pót'Iék, bírság,
eqvéb közlartozás meqfizetésére vonatkozó adatokat.

.$' \
. _ \ . J - . .

Dr .
osz

,r^ rl
,c\ \'N t .t /
\ l 1  \ \ l \  { l  \  \
.'.q TN . .!'. l,rJ. .

F ; ' ]  t ^ ' o ? é r  Á  -

E l l enó r zés i  a zonosí t ó :  56031 .921 ,79164515550094085

címzett l
1./ ERDÉsz BÉI'A sÁNDoR

5700 GYÜLA HoLD UTCA 10
2. / IraLter



NYILATKOZATI

- 
^ kiizbeszerzésekről szóló 2003. évi Cxxlx. törvóny (Kbt.)

66.$ (l) bekezdés c) pontja tekint€tében
, vá|l'r|kozási sz€rződés ,,Kétegyháza Nas/közs éE szennyv.|zhá|óz^tának bővítés€' II.

- üt€m'' trirgyú bcruházás megvalósításához szükséges mérnöki feladaÍok ellátására.

] Alülírott ERBo-PLAN Kft. /5700 Gyula' Ho|d u.l0./. (képviseli: Eldész Béla iigyvezetó
aiáDlattevő/közös ajánlattevő/alvái]alkozó/erőf.orrást nyújtó szervezet az ajánlati

- dokumentációban foglalt valamennyi fomai és tartalmi követelmény' utasítás, kikötés és
, műszaki lcírás gondos áttekiÍtése után a Kbt. ó6' s (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak

megfelelően ezennel kÜelentjük, hogy
te|jes nettó árbevételünk átlaga a hirdetmény fc|adását mege|őző2 |ezárt íiz|cti évbcl az

-'r alábbi:

Év Teljes nettó árbevétel tsszeg {}(Ft)

I 2009. 183.535.000-

2. 2010. 280 .222.000-

463.',75'7.000-

4. Átlag
((r.+2.)D\:

231.878.500-

I
I 

Kelt: Gyula, 201 1. november 14.

I
I

| . i öo.PLAN l(FT.
) 57oc Gyula Hdkl !' 10

l /l(]ószánr: 1l0J7:72 2 |r.1
I r ztsz ' ', iiali,n'!1 -2Q472715

I
L

L
-i

t_r- . Ezt a nyi|atkozatot azon aján|attevőnek' közös aján|attevőnek' a|vá||a|kozónak' erófoÍrást nyújtó

l 
. 

szervezetn.k Ie|| kÜ|dn.kü|ön benyÚjtania' ame|y hozzéiáru| az a|ka|massági feltéte| te|jesitéséhez'
\-

C:..lÉsi^-
Erdész Béla

ügyvezető

1-
_J-
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NYILATKOZAT
a kiizbeszerzésekről szóló 2003. óvi C)Lxlx. töryény (Kbt.)

67.$ (3) bekezdés a) pontjá tekintetóben

Vállalkozísi szerződós ,,Kótogyháza Nagykiizség szennyvízhílózatának bővítóse' II'
iitem'' tárryú beruházás megvalósításához szüksóges mérnöki íeladatok ellátására.

Alulírott ERBo-PLÁN Kft. /5700 Gyula' Hold u.l0./ (képviseli: Erdész Béla ügyvezető
mint ajanlattevő az ajánlati dokumentációban Í.og]alt valamennyi fomai és tartalmi
követelmény' utasítás' kikötés és múszaki leírás gondos áttekintése után - a Kbt. 67. $ (3)
bekezdés a) poÍtjában lbglaltakrrak megfcielően kijelentjük, hogy a hildetmény megküldését
megelőző 36 hónapos időszakban az ajánlattételi fe|hívás III.2'3. a) pontjában előírt
szolgáltatások tedletén végzett legjelentősebb szolgáltatásairrk aZ alábbiak voltak:

! -\('_-! 1*

Erdész Bé]a

ügyvcZetó

i: iaa-; i ,! i l  . i . ,r,
! '{.r! alr . '.

/ . ] i j : u . r ;  r  : '  . : :  ] :  '
: : : , . ; ' 1 , ' | ] 1 ) , ! , , . : , ,

Á szerződést
kötő másik fél
neve, cime,
kapcsolattartó

Íelefonszáma

Az
eIlenszolgáltatás
összege (Irettó
HUr)

Teljesítés
ideje

A szolgáltatás
tárgya

A von.tkozó
referencia-
igazolás
oldalszáma, ha
alkalmazandó a
Kbt. 68. S (1)
bek, a) pontja

Az ajánlattevő tekintetében I közös diónlattétel esetén az alkalmassági íellétel klje,'í|éséhez
hozzájaruló közös ajánla!teyőlcre |,onatko1ó adatokat kiilön külijn ebbe.x a láblúzItb1n kell
megaclni I'.

KöröSi
Vizgazdálkodási
Társulat /5700
Gyula,
Munkácsy u.19'

l2l.27 t- HUF 2010.dec .31 .
Szettyénesi
csatorna
felújítása
projekthez
kapcso1ódó
műszaki
e1lenőrzés

I  l .o .

Az a|vállaIkozó tekintetében { több abállalkozó esetén az alkalmassági Íbkéte|
leliesítéséhez hozzáíÍ:i:ruló ah,á]lalkozók tekinÍetében kiilö/]-külön kell ebben a táhlázatban az
addtokat megadni j

Áz erőforrást nyújtó szervezet { több ílyen szer\,ezet esetén d2 dlkalmassági JélÍétel
teljesítéséhez hozzójaruló szerw,etek tekintetébe11 kiilön.külófi ke|| ebben a tóblazatban az
adalokal fiesadni I

Kelt: Gyula, 2011. november 14.
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l. l.i''.örijsi VíZoazdá|kodási TársUlat
5700 GyU|a N/unkácsy |V]ihá|y utca 'í9 57't,

t
l REFERENcIA |GAzoLÁs

ERBo-PLAN Mérnöki szoIgá|tató
Kor|átoIt fé|e|ősségű társaság

Gvula.-
Ho|d utca í o.sz.
5700

A Körösi Vízgazdá|kodási Társu|at (5700 Gyu|a Munkácsy |V]ihá|y utca 19 sz.)
részéról referenciaigazolást adok az ERBo-PLAN Kft-nek, a megrendelésünkre
Végzett szettyénesi csatorna fe|ú|ítása projeKhéz kapcso|ódó műszaki
e||enőrzésÍó| az a|ábbiak szerint:

Megrende|ó neve, címe: KöÍösi Vízgazdá|kodáSi Társu|at
(5700 Gyula Munkácsy |V]ihá|y utca 19 sz.)

szerzódéskotés ideje:
Te|jesítés ideje:

EIlenszoIgáltatás összege:

Részvéte| íormája és méÍtéke:

Információt nyújtó szemé|y:

E|érhetósége:

2O1O februtu 12
2010 december 31.

323.271 Ft. + 25 % AFA.

te|.jeskörű, 100 %-os saját részvételle|

Juhászné Mád Anikó
lgazgató Íőmérnök
06-661463-322

A műszaki e||enórzési munka Végzósét' teÜesítését az elóirásoknak és a
szerzódésben fogIa|taknak megfe|e|ően határidőre Íe|jesitették, munkájukka|
kapcso|atban kifogás nem merült íe|, azt a közreműködő Szeryezetekke|
egyÜttműködve jó minóségben Va|ósították meg'

Gyula '  2011 .  június 01 .
,  r (  |

4/lrru/rLL
Juhászfré n'{ári Anikó
Igazgató íőmérnöl(



a szorződés teljesitésébe az alábbi szakéÉőket' ill€tve vezetőket kívánjuk bevonni:

ME-VZ/I múszakiellenór

ME-KB lI. műszaki euenőI

1+
NYILATKOZAT l

a kiizbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvéÍy (Kbt.)

67.$ (3) bekezdés d) pontja tekintetében

vállalkozási szerződés''Kéteryháza Nagyközség szeín'ryízbálózatáDak bóvitése, II.
iitem'' társ.ú beruházás megvalósításához szükséges mérnöki feladatok ellátására.

AlulíÍott ERBo-PLÁN Kft. (képviseli: Erdész Béla üg}.vezető.) mint aifu)]attevő { közös
ajónlattétel esetén a képviselő } ' az ajánlati dohunentációban foglalt valamennyi formai és
taItalmi követelmény, utasítás, kikötés és múszaki leíiás gondos áttekintése ulrín a Kbt. 67' s
(3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kÜelentem, hogy

Az itt feltíintetett szakértők végzettségének, képzettségének és egyéb adatainak Íészletes
bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletmjzok, a szolgálta1ásbaÍl végzendő
tevékenységeiket a szakmai aj án|at taÍtdlnazzA.

Kelt: Gvula.2011. november 16.

EIdész Béla

5700 Gyula, Ho d u 10.
^dószaÍn: 1 1 a 47 27 2.2. a 4

Szlsz.: 11733027 244727 /5

lAz aján|attevő tö|ti ki'
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Szántai László

1966.08.23.

m^gyal

Megbízó

'11 ROI, tttt.
({)nLor ln' BíLjtilrr')

KoÍábbi p'oicktek isúeÍtetése,
időtrooriai

Ellátott fii'tkci(ik és fet?ldaÍok

YolL szoljct krrolar ,,biel,tuur 1rltljclitvezctó

IsKoIál vÉGzE,TTsÉG, EGYÉB TAIVULMÁNYoK

és ú:v lra|adion az idóberr visszafeló
Intézrrrény megnevezése / végzeltség

VITI]K] ( VízgazdáJrodási 1.udományos I{uL1tó Kö7Pont ) víziil.i-i

Belüg,vmirrisztériurn / víiigyi igazgaási szalrvzsg

Kcreskedelmi és Vendéglátóipati tlőiskole / Vállalkozói

DÁ'fE ( Debreceni Ágrámrdományi Egyeten ) Fóisk<llai Kt /
Mcliorációs mémök

Mcttőt meddig (év)

1991 19t)3.

1985 1988.

MUNKÁHELYEK, MUNKAKÖRÖK
((czdje az aknrálissal, és úgy haladjon az idóben visszaíelél)

Mettől meddig
(évlhó)

Mutkahe\
megnevezésc

Foglelkozarási
jogviszony

megnevezése
(pl. munkatogi
iogviszony stb.)

Beosztás és ellátott
feládat leíÍása

1991.04. - jelenleg
is

Polgármesteri Hivatal
I].Íettyóújfalu

Köztisztwiseló Városüzerncltetési és
városfcjIesztési műszaki
ügyintézó (tefelens'
fótanácsos)

1989. 09. 1991.04.Hajdúszoboszlói
AlIanri Gazdaság
Nleliorációs
FijmórnóLsée

Álkalmazon Ntrrnkavezctó

2000. 08. Egyéni r'állallrozó NIérrróki szolgáitatás
( műszaLi eltcnőr )

szAxMAI TA PASZTÁI-AT
(Kcztijc ;r tegut<nsór.al és úgy lraladjon az ic{ólrn visszaíeló!)

Fii'l iC l]:lii31'e1ó rr'e!Í;)i;



proielt)
KI,[oP 3.-?. l /c-20Ü8 -0003
BAOP 5.1.2/D-2f-2009-00r 0
r:MoP 3.2.1 /D-2f-2009-0001
2009.05. -2010.11.

I(isújszállás Vlítos
onkotmányzata

Kisújszálhs szennyvízcsatoma
hálózat és dszdtó telep bőví!és
2007. 11. - 2008. 10.

Műsza,lci ellenót

Cdéd Város
Tnkortrrínyzata

Cegléd' szennyvízcsatoma
báózat és tisztító rclep bóvítése
(EU tímoguísból tnegvalósuló
PÍoiekt)
KroP -1.1 -2.F -200+1 1 -00 1 1 / 2 -
2006. 03- - 2008. 10.

FIDIC feliigelő mémök

Töt<ikszenmiklós
Vátos
tnkománvzata

TöÍökszenttniklos
szerrryázcsltoml-bílózzt $tés
2N4.07. - 2009. 01.

Múszaki elleoór

),e

Gyrkorhü idó (Legslább 3 év szlíai 5Ekoil.t kónrz.tv.d.I i gz.klom voÍá|oó EU lánogdebó| m.g!t&ül! il|.tv.
m$dó6uló píoj.klbm FlDIc felügF|ó ménóLr.óltvs|ó Ésnét!l)| 4.v

cFko.|lti id6 (A fels6foIdi v€gEÍ.ég regsadsétfl geniioit lc8'lóbb 5 év gzs|mai sEtorl* a @gj.tÖ|t sz!1eí|l€lq|

Egyéb lépeetegelc Közigazgat.'ísi gyekorlat, beÍuházói' lebolyolíói tapaszalat
FIDIC méÍoök

Sza&érte|em: VáIlalkozői szakizemgazdász

Gyula, 2011. nor,-ernber 16.

Saiátkez(l aláfuás:

Magyat ayelv Be$zéd olvasrís Iás
xnyadyelvi anyanyelvi

Ideg€n nyelvek Beszéd olvasás Iás



t1

rl
rr
rr
n
t-]
fl
fl
fr
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

sZ'\! i} l , ' t  G\ÉLE f 1{.\ ' i l ,

szü|etési idő:
A||ampolgárság:

SZEMÉLYES ADÁToK

Erdesz Béla Sándor
1955. júJius 03.

IsKoLAt vÉczETTSÉc. EGr És rnNuL]\'lÁNvor
(Kezdie a leg|.r;ssebbe|. és ügy haladion az idöben,"isszal]eIé|

Mcttő| m€ddig (év) Intézmény megnevezósc / végzettség
2004 VITUzu RT,

Eptlesl  v luszaKl E enor l .
Vízépítési (M1) szakirány

2001 Debreceni Egyetem Múszaki Főiskolai Kar
Epítési Múszaki Ellenőr l.
MélYépítés és Mélyépítési műtárcyak (M1) szakirány

1980 -  1984 Budapesti Műszaki Egyetem Epítómérnöki kar
okleveles vízépítő mérnök

1973 - t976 Po]]ack Mihály Miiszaki Főiskol'Mélyépítő mérnök

Mettő| meddig (év) Munkahely megncvczése
2009-

Iqq4JclEnleg is

1981-  199 '1 .

tsrór9s l .

Mu*avégzésre ir.inyuló egycdi jogviszony KoVITE.PLUSZ
KÍl.vel
rnso+l  n\  veL l 'ok '  s ,o|sá| lo lo  K| t
Í!gql4e.!ql.' {9tl0. sz. - -..'' www'crl)o-plan'hu
l(őrös.vidéki Viziigyi Igazgatóság 1'er'vezési osztályt
57(10 C)u ld  Varos l r . ' i z  u .  l6 : r -  ,_
I(ö|ös.vidéki viZgaZdálkodási Társulatok Egyesülésc
5700 Gyr.tla, Bocskri u.l8.sz.
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(Kczcljc a lcgtr|crls..ivoi, js Írgy lraIactjorr az iciőbcrr virszal.sió!,1

EGYÉB
Egyéb képcssógck:
I{amarai |egisztlációs szám: 0.l-0023.96
szakéÍtcIcm:

I pi lési n|úszl l|( i  c l|e| lór l '  t l teJ1épílés u. nluIy. i t 'íté.i  rnr i tar 'g.ral '  íV |) s.,LrLit l i rr1
Epítósi nlűszI|ki c||€lrór I' Vízépítési szakitány

/\ >r--\
í -^it r-'

l

I(oráhbi projektek isnle.t0tóse, időpontjái

201 I
A KEOP-1. | .2/2Fl09-2009-001 lsz. KMNP
Kclcgyhia TtiI.ők.halont r'ekonstr.ukciujn _
2010-20t I
szeghalom Szelesi csatoma t ekorrst|Llkciój a l-es
uteln
201 I
Csárdalnposi csilorna lcluJllása _ -.
2010
Szent.László csatoma |elújitása -_.
2009
Szeilyencsi csalorna |e|újítása . --
2008
GWla-KisDél-Elcki belvízcsatorna rekonstrukg!
2007
G}tla Kétegvháza felfosócsatolna Íekonstrukci

Ellátott firnkciók és feladatok
- 'l.clsorolása
MÍiszaki ellenőr.

l,tLisz-at<i clÉnti'r.

M

N,'í,.-ák.. 
"ll.'ő'.

Mú-ak*]l""ő'.

Míi-"ti 
"]l"''ő'

Műsz.Á,j o.lle''ő'.

2006
Tulkánéri belvízcsatorna rekonstrukcióia

Mr]rszaki cllenőr

2005
Boldisháti belvízcsatoma rekonstrukcióia

Műszakiellenőr

2004
Cigányéri belvízcsatoma rekonstrukcióia

Műszakiellenőr

2003
KondorosvöIgyi belvízcsatoma rekonshlkcióia

Műsza]<ie|lenőr

Magyar nyclv Beszéd olvlsás irás
anyanyelv anyanyelv iuryanyelv anyanyelv

Idegen nyelvek Beszód olvasás trás

Saját kezii aIriiiris
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szAKMA| ÖN EL ETRAJz .

szEMÉLYEs ADAToK

IsKoLAI v ÉGzl:TTsÉG, EGYÉB rANULMÁNYoK
(Kezdje a legliissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mcttő| meddig (év) Intézmónv megnevtzésc / végzettsóg

L .

L-

L -

L.

L .

L .

L.

L.

L-

L.

2010-jelenleg is Budapcsti Műszaki és (iazdaságtudományi Egyetem-l]zleti
TudomáDyok IntéZet MBA szak

20 i  I Budapesti Miiszaki és Gazdaságtudományi Egyetcm-
Mém.iktovábbképző |nlézet,/ Epítési Műszaki El!cnőr l'és II.

2002-200'7 Szcnt István Egye1em-Ybl Miklós Épitéstudományi
kar/Epítőmórnök

iVlettő| meddig (óv) MunLahely mcgneve/é\c. munkirLÜr i5mcrt(tese

D;ió-j"l.''l"c l. ERBO-PLAN Kfi. 5700 Gyula. Hold u 10.

Ccbri idcr Haidcr Kl i.- I ludapest

BRK Spcciális Mé]yópítíi Kfi'- Budapcst

KÉPZETTSÉG IGAzoLÁsA
(Kezdje a |egutolsóval, és úgy ha|adjon az időben visszafelé!)

Korábbi projektek ismertctósc'
időpontjni Gtól . ig)

l]udaörs-szőló köz nyonrás alatti
sZ'vi7elvezc1ö rcndszcÍ átépitósc ]01 l

t]l|átott funkci(ik ós feladato|(, beosztások
ism€rtetósc

rrriiszeli ellenor

L.

L-

L-

l--

t--

tí1szaki cllenór

. A szakma óné]etrajzot úgy ke| kitt|ten ' hagy az lafta|mazza az adott szakembeT

a kaImasságának megité|éséhez szi]kséges isszes informáclótI
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EGYÉB
Eryéb képességek|
szakértelem:

Kelt:G1ula, 2011. november 16. a4->a n2V

Ma$/ar nyelv Beszéd Olvasás Irás
anyanyelv anyanyelv anyanyelv aÍryanyelv

Idegen nyelvek Beszéd olvasás Irás
angol/ középfokri
nyelwizsga C tip.

j ó j ó Jo

német/ közepfoku
nyv. A tip.

j ó j ó j ó

Megielenés be\e, ideje Publikáció cime
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]ütézményi azonosító: FI 23344
TöÚskön}vi s7-ám: 02.003-25,7 12010

!.e]nőtlkópzési nyilvánta.Lási száDr: 01-0509-04
Intézmély-akkcdjtációs la.jstron]s2ám j ̂ I-F.029

TANÜSÍTi

SzántaiLász|ő
részére,

aki 1966. augusztus 28. napján sáletett, anyja neve Vacl lrma.

Nevezett, a

BME Mérnökto v ábbképző Intézet
szervezesében lnegIanolt

Mérnöki tanácsadás és a FIDIC szerződéses
rendszer

36 órás képzésen részt vett és sikeles vizssát tett.

Budapest, 2010. május 25.
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NEV: SZÁNTAI LÁszLó
4100 BERI.TTYóÚJTÁI,U, MiR4.
FERENC U. 36/Á.

Tárry: Né\,jegyzékbe vételi
hatá|ozaI

szül. h€ly: BERETTYTÚJFÁI,U AdatkeZe]ési azonosíió:
00124-0004

szü|. idő: 1966.08.28.
vA.D IRMÁ

Mérnöki K!ear&i
ffelélós múszlki veétól
DYilvíotartfui szóDt:

09-0639

ok]eae|éDek kjál|ítój': Debreceni A grártudoÚátryi Es/eteE.
szarvasi Mezőgazdasági Főiskolai
Kar meliorációs szak
okl. Ee|iorációs iizemmérnök
Budapest Főváros KiizigAzEatási IJ.iv.
ktjzigazgatási sza,&vizsEa
\.ITTIKI Rt.
ÉME vízücyi szakterület
167 5 /19aA.. I23t1999.. 106/2003.
1988.06.15.. 1999.06.16.. 20t3.03.27.

NÉVJEGYZÉKBE VÉTELI H A T A R o zA T
A 244/2006. (X '5') Konn' rendelet alapján a Hajdú.Bjhar Megyei Mémöki Kamara az tn felelős
Eűszaki vezetói szakma8yakorlási jogosultság megállapítása i|ánti kérelmét el|rjráha és az alábbi
hatáfozatot hoáa'
A Hajdú-Bihar Me$jei Mémőki Kamara által vezetett felelős műszaki vezetői névjee}zekbe Ónt

ÍeIveítetn

a 24412006' (X '5.) Konn. rendelet e|óírásainak megfelelóen az alábbijelzett tevékenységi kö|(ök)ben:

Eugedély megnevezése: Névjes/zéki
ensedélYszám:

ErYéllyesség
idótartatlra:

FMV-Víz.ép. ,,A''
Vizgazdálkodási építmények (vizi létesítmények) és az
azokhoz szerkezetileg vagy fu d(cio.á1isarr kapcsolódó
épitnlényrészek, mérDöki létesltt1lények épitési.szerelésI
lnunkáiIa vonatkozóan

09 -0639/2012
emelkedésétól számítolt j

AZ engedé1yezeit tevékcnységet csak akl(or \,égezheli, l]a a Hajclú Bihár Megyei Ménröki
Kamara á]tal vezetett névjegyzékbeD szerepe], továbbá
köLe]ezettségének 2008. jirnius 30.ig.a 24412006' (xII'
Koü-li. rendelet szerint.

e lgqe r  t e  ,  j nq . ,  r  L  ' g i  o rabb l cp .  < . .
05.) Korn. renr leiet/103/2006. (lV 28.)



,/4

ln r loko l á 'q

'4. Kélelnező igazolta, hogy a hivatkozott jogszabályban a szaknagyakorlási jogosultság
megadásához meghatározott követelményeket kielégítette, így az engedélye a fenti fe1tételekkel
negadható volt'

D e b r e c e n' 2007. június 12'

tl.,,. .uLLv
Dr. Deczky zoltán

IIBM MK titklír
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*ütÍ.iL:iIaTqy' tneS les lnuszaí|eIle||on
névjegyzékbe vaLi feIvételrő|

tkt.sz. lr: l- /:,1 t2041.
Ugy ntéZó| Dr Zákány EÍZsébet

HATÁRozAT

szántai LásZ|ó {szern'ig'sz: GV.]| 24BB09') BerettyóÚjfa|u' lt4óra F. u. 36/4' sz' alatti lakost a
Tiszá|tÚ|i VíZügyi 19azgalóság á|ta| Vezetett Vizügyi Agazati Epítési |Vűszaki E|lenórj
NéVjegyZékbe fe|Veszem. A NéV]egyzékbe Va]ó Íe|Véle| szakjrányú íelsőíokú képesitésének
megfele|ő mÜsZaki e||enőri feladatok el|átására jogosít'

néVjegyzéki engedé|yszámI VÁ.o9.[4riE.F.o3'

Fe]hiVom a f]gye]ilét' hogy 2003' iú ius 31' napjáig köte eS jogszabá|yban eLő]rt ágazat specif kus
szakVizsgát letenni'

A szakv]Zsga letéte]ét igazoó b]Zonyltványt köteles a megszenési köVetően gazgatóságunkhoZ
benyÚjtani'

Amennyiben ezen köte|ezeitségének nem tesz e|eget, a múszaki e|lenőri tevékenységrő| szó|ó
158/1997' (|X' 26') Korm' rende|etB' $ (3) e' pontja éfte|rnében a NéVjegyzékbőÍtöíésre kerüi.

NéVjegyzékbe Véte| hatá|yának |ejárIa: 2006. janUár 31'

Je|en határozat e]Ien kéZhezvételtő| számítot| 15 napon be|ü|fe|lebbezéstlehet előtedeszteni
A fe||ebbezést - 3000'- Ft.os i||eték |erovása me||ett - 2 példányban az oÍszágos Vizügyi
FŐ gazgatósághoz círnezve, a Tiszántúlj Vízügyi Igazgatósághoz ke I benyújtani'

.  lndok|ás

Az épített kórnyeze|ról szó|ó 1997 éVi LXXV||l' fe|hata|mazása alapján kiadott, aZ épitési
n]Ljszaki e|lenőri tevékenységrő szó|ó 158/1997' (|X' 26)Korm. rende]et 3' s (3) bek. |ögzíti
azokat a fe|téte|eket' me|yek meg|éte esetén a kére|mező Névjegyzékbe Vehető.

A kére mező ezen íe|téte]ekke| tende kezik' me|yeket aZ alálrbi dokumentumok benyújtásáVal
rgazott:

a' szaknai képesiiés
. DATE sZarvasi lMÚszak] Fóiskolai Kar' me|ioráciis üZemmémöki ok|eve|et szezeft

száma: ]675/19BB'
b . gyakor|ati idó

- munká|tatoi igazoláS tanúSá9a SZerin1 a kéreln]ezó Bereltyóújfalu Polgármester]
H]Vala]ná| 1991' óia beruháZói munkakoÍben alka|n]azásban á]|. vi:ÍendezéS.
sZen nyVíZcsalÜ rn a h á|óZat épit-ÁSi nLin kateÍ|iIelen '

szakv zsga



t+

. jogszabá yi rende kezés éfie|mében a szakvizsga letéte|éro 2003' jú|ius 31.ig Van
módja a kére|mezŐnek.

d' büntetIen előé|el
- a Belügyminisztérium á|la| 20000313/075868. sz' alatt kiadott hatóságiefuj|csi

bizonyítvány
e, díjat - i||eték megÍizetéséVe|. |erótta.

A kérelmezó a vÍzügyi ágazatnak megfelelŐ szakiÉnyú fe|sőfokú végzettségge| rendelkezik. A
jogszabá|yban e|ó|rt egyéb e|őiÉsnak is megíe|e|' így jogosu|t a vizügyi ágazatban mtjszaki
e||enőri feIadatokat el|átni.

Határozatomat az'|957' évi |V. tv' 1997. évi LXXV||I' 158/1997. (|X.26') Korm. rende|kezéseit
figyelembe véVe hoztam meg.

Debrecen' 2001' január 3,l.
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Erdész Béla Sándor
re8hárÁciós száma: 0!u)070

aki üzennnémök, diplorna| Pécsi Po1]ack Mihály Műszaki Fóiskola' jdőpont: l976'07'07', diPlonra száma: ]l/]97ó'';
okl. épltőmáIök, diplonra: Budapesti Műszakj E$/etem' idópont: 1984.1220.' diplona sz-áDa:24211984.; épitési
műszakj ellenór I' mé]yépltés és mélyépíÍési míltárglak (M) szakíány, ok]€vél: DebÍeceni Egyetem Milszaki Fóiskolai
Kar, időpont: 2002'05'30.. oklwél szÁÍna ME.I246n'002'., épitési mtlszaki ellelrór vizüg/i szákterület, oklevél:
Vizgazdálkodási Tüdományos Kutató Rt'' jdópont: 2001'01'23., oklevé| száma:297lz004' c1lt|a belységbelr születetl:
1955.07.03' tlapján' anyja ueve: Nénreth Róza, Iakcítne| 5700 cpla' Hold u l0.

Á 24412006' (XI.05') KonDány re delet 2' $ (1) bekezdésébe kapoit fe]hatalmazás alapján a Békós Megyei Ménóki
Kamara 3z Ön müszaki ellenőri engedéty iránti kéÍel ét megvizsgálta és neghozra az atábbi

ILATAROZAT-ot.

I\;s a ! t':c't

szakrnagyakorlási jogosultság részletes szabályairól
műszaki ellenőri minősítést megújítja a kÓvetkezó

Az építési nűszaki ellenóri, valamint a felelós űszaki vezetói
szóló 15U2001' (vI'26') számú Kormány l €ndelet alapján a

Kód Mcgnevezés Engedélyszám M€gúiítási
háláridő

ME.vzl Vízgazdálkodási épíhéD)€k építésekolátoás nélkül

Tevékqrységi kör:
Az t. fokozatú (felsőfokú végzettségÍi) múszaki ellenó|a szakteÍületének ÍIegfel€ló épitmények t€lj €s körú lnús7áki

e|lenórzésére jogosult'

Ér,'éítyes a feltiinletett határideig, anennlbenI
. az engedéty a Mag}al Mémöki Kanara balályos oÍszágos névjegyzékébeD szercpel'
A névje8yzéki beiegyzé.. az 5 éves lovábbképzesi ciklus elteltével . kiilön el.iáÍás keÍetébeü a 103/2006. (lv.28')
Koürrány lendelet előíl.ásai'ak nregfelelően nlegújítbaló, enDek hiányában a j ogosu]tság Dlegszilnik.

Jogorvos|ÍtI
Jelelr hatáIozat e]len a kézhezvéÍeltóI számítoxi 15 Dapon lrelül a MagyaÍ MóInőki Kanarához (1094 Budapest' Angyal
u. l.].) cilnzett, de az jJatok csaÍolása érdekébeD kanaránkhoz kettő példányban lreníljtandó fellebbezésDek vaÍ he]yc,
I0'000 Ft ci.jáÍási díj egyidejú befizetése lllellett'

Indok|ásI
A kére]mező igázolÍa' hogy a hivatl(ozottjogszalrályban a szaknragyako|lási jogosL'ltság m egújilísanoz eglratá'ozott
köve(elrnélyeket ki..légíte1|c, így aZ cDgedély a f€llti féltételekiei negújít]rató'

ME-vZ/r.04,0a70/20 14 20t4.41.24

Békésc*aba, 2009' áprijis 1ó'
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BETÉTLAP
{ PT|006188 szÁMÚ oKLBvÉIIrEz

ÉPÍTóMÉRNtK
szÁKoN TÁNÜLMÁNYI KöT!'EZBTTSÍGIINEK !'ÉG!T TETT'

A (ÉPzÉs KEREÍÉBaN

INFBASTRuKTÚRÁ
szAIaRÁNYoN !B'!zT! BE TAN]JIMÁNYAII1.

EzT A BETÉT!ÁPoT

EBDÉ5Z EALÁZ5

szíJ'ÍÁRÁ ÁI,LíToTTtx fi '

^(I roa3. tv lúniuí Iró 3o. NÁ}tÁN szI'LETETl

És Á 2ooól2oo7 T^NÉVBEN

A BETÉTLAP csÁK A FBNTI szÁMÚ oKlEvÉLI-EL

Dl' M^rcvÉ! FnnENc

ffsffI:If
sorszárn:pr  I  Üc$13|

0]Y.  F  |  ó9207
N-  11 5/  2007,

FŐIsKotAI oKtEvÉt

lztazoklevebr ERDÉsZ BALÁZs
szánr;Jre á.llítoltul ]rj'

2b 1983. 6r5e!

Bé kés  c  sobo városbxn (kőzségben)

Békés IB€gyében lYoovor oÍszágbo

sál€letl, és 2 002 /03 '  la]révlő] 200ó/07 unpvlg

l ! n rus hó !Q. napjárl

S z € n t  I s l v ón  E !ye l em

Yb l  M  i k l ó s  ÉDi . }és tUdoÍnónY i  Ko r

Éo í t őmé r  nő  k j  s zokón

főjskolaj trnul'nánl kö|elezettsé8einek elegei tett'

^záÍ6vr?sg^.RinÍstaúk 2001' 6y iÚnius 1'6 2ü -1

h?lÁx azüA xlaÍián ne\ ezeíE|

ÉDí i őÍ iérn ö knek

o]devel€nek mjnősitése:
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Ikt.: lO20/201I

Erdész Balrízs

regisztríci& száma: 04-1997

aki építőmémók, diploma: sze't István Egyeten Ybl Miklós Epitéíudományi Kar Epitőmémökj sz.k, idópont:
2007.06'20., diplona száma: oM|FI 69207 N'll5/2007'; épitési műszaki €llenór, oklevél: Budapesti Műszaki és
Gazdasáefudománl Eg)/€tem' időpont 201 l '06.20., oklcva száma: 13003/ 10720 l l. Békéscsaba helységb€n szü|etett:
1983.06.30. napján' ania neve: FaÍkas Magdolna' IakclÍne: 5700 cyula' Hold u. 10'

A 24412006' (xI.05.) KorÍnány rendelet 2. $ (1) bekezdéséb€n kapott í€lhatalmazás alapján a Békés Megyei Mérnöki
kmara ^z tn müszáti el|enőri €ng€dély iránti kéÍelmét megvizsgáha és meghozra az a|ábbi

HATÁRoZAT.ot.

Áz építesi műszaki e|lenöri' valamint a felelős műsaki vez€tói szakrnag}€koÍ|ási jogosu|tság részletes szabályaiíól
szóló t51/2007. (\/I'26') számú Kon'|ány rende]et alapján a müszki ellenóri minósítóst megadja a következő

Kód M€gtrevezés Engedé|yszám M€gújÍtÁsi
határidő

ilffi:,::@:::::ltilBékés Meglei Mérnijki Kumara

5600 Békéscsaba, A!drás\) n. 12, I. 1 06.1 07. TeL/Iro.|: 66/44 l-448
b nutumail.globo elhu

||I9|1',bn rcr okíkanatü.hu
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ME.KÜt' .04. l997l20l6 20|ó07'26'

Tevékenységi kör:
Utak, vásutál (közúti vi|lamos vasút, földalatti vasút is)' r€pülőlér, kikötő, ezek műtárgyai' zajvéde|mi
beÍendezes€i' tartolkai' vízElvez€tés€, építési munlcíinak müszaki e|lenőaése koÍlátoás né|kiil'

EÍvényes a f€ltiintetett haÍarideig, amemlb€n|
- az engedély a Mag}tf Mémóki Kamafa ha!ályos oÍságos névjeg'zékében szerepel.
A Ílévjegyzéki b€jegyzes ' az 5 éves továbbképlsi cildus elteltével - külön eljáÍás keretében a 103/2006' (lV'28')
KoÍmányÍendelet előirásainak megfelelően megújítható, ennek hiányában a jogosultság megszűnik.

Jogorvoslat:
Jelen halirozat el|en a kézhezvétekól sz'mitott 15 napon belül a Mag/ar Mémöki KaDlarához (1094 Budapest, Angyal
u' 1.3.) címzett, de az iratok csatolása érdekéb€n kamaránk.hoz kettó példányban benÉjtbndó fellebbezésn€k vaD hely€,
30.000 Ft e]járási díj egyidejű b€fizetés€ rnellett'

Indoklís:
A kérelnező jgazolta' hogy a hivatkozottjogszabályban a szknagyakorlási jogosultság negadásálroz meghÁtarozott
követelDrenyeket kielégit€ne' igy az engedély a Gnti feltél€l.kkel megadhaló.

Békéscsaba, 20l ]. július 26.

,.-,.-:
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NYILATKozÁ.r

Aluűrctt sántai László (a.n.: Vad hm4 lakcíme: 4100. Bercttyóújfalu' Móra F. u. 36lA.')
polgfui jogi é8 bÍintetójogi felelósségem fudaÉában

kl je lenterr r ,

hogj. a kt'zbeszerzés tá€).át képező sm|gí|túÁs Eljesítéséhez sát&seges ma$rar szakmai
nyelv tárgyalókepes ismereével rendelkezem'

Gyula, 201l. november 16.

ElóttÍlnk milt tanúk elótt:

Név;

Cím:

.edtJ.(ut&h'r-{'^J Nev: ?ti,-Qa- ú},,Ja-

fu o6\d.'r", Jrttá ulo Cím:55ba Uárl.é| a-L,Jry" 40.

aláírás
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NYILATKOZAT

Alulírott Erdész Bélr (a.n.: Németh Róz4 lakcíme: 5700 Gyttl4 Hold u.10.) polgárijogi és
btintetójogi felelőssé gem tudatában

k i je len tem,

hogy a közbeszerzés tiryyát kepeá szolgáltatás teljesíteséhez sziikséges magyar szakmai
nyelv tárgya.lóképes ismeretével Íendelkezem.

Kelt: Gvula- 2011. november 17. L_,,jf.é'-!-

aláírás'

Előtílnk mint tanúk előtt:

Nev: eoi J.ft'ta*.t1d-t'.*,
cím: s{.é $6&, -l\{tl r. ir:

Nev: Qá",tqo- Jl<i'*a-

cim. 5fu3. |'bűLtÁt Ld.,p^t ho'

1 Az 4án|atban megje|ö|t Va|amennyi' a te|jesítésbe bevonni kívánt szakértónek a|á ke|| írnia'
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ÁlulíÍott Erdész Balázs (a.n.: FaÍkas Magdolna, lakcíme: 5700 Gyrrl4 Hold u.10.) polgfui
jogi és biintetőjogi felelősségern hrdaíában

k i je len tem,

hogy a közbeszerz€s táÍgyát képezó szolgáltatás teljesítéséhez szükséges magyar sza,laIlai
nyelv t.írgyalóképes ismeretével rendelkezem.

é:,.e-'é n2v
Kelt Gyula,2011. november 17.

aláírásl

Előttunk mint tanrlk előtt:

NYILATKOZAT

Nev. €rd-J.fftoddre-'l
Cím: S.(ep ft'trr"u, 4*a r' lo'

Nev: ?á'á1a ab;^_
c,-: 55ó vl",té| uá"Lo9i ,o

' Az ajánlatban megje|t|t vá|amennyi' a ie|jesítésbe bevonni klvánt szakértőnek a|á ke|| íÍnia.
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N}i[.ltl.oz{í
az ajánlatÍovő á.NÉel ajáí oÚÚ $zctiléhE€t remde|kezésre áltásáíó'

szerződé$ megnévezése
Megbíz^i szeuódés a ,'Kéíeghúu Nag,kizség szenuyvíúólóutónak M|,itése, lI. űtern',

tórgú beruházós ,neg\,IlísíúÍsóhoz szlikséges Mérnöhi Íeladatok ellótúsa,, pÍojekt'
megvalósításához szükséges mémöki és múszaki ellenőri tevékenység ellátásáIa.

Alulírott szántai Llászló, nrint az ERBo-PLAN Kfi. aj.iDlattevó által ajánlotl Prcjektvezető
Mémök kijelentem' hogy résá veszek a fent említett közbeszerzési eljánásban. KÜelentem
továbbá' hogy az ajárúat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgomi kívánok
azokban a teÍvezett idős2k(ok)bai' és az ajádaÍban szerepló beosztásban' mel}Te
vonatkoáan önéletrajzomat ben}'újtották:

Met.ó| Meddíg

Kiviteli szerzódés aláír'ásrítól Szerződés teljesítéseig

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs mrás ol}an kötel€zettségem a feÍ.t ]elzett
időszak(ok)ra vonatkozóan, anelyek az e szerzódésben való munkavégzésemet brírmilyen
szempontból akadr{lyoaúk.

Gyul4 2011. november 16.

{tu
aláínás

Elótliink mint tanúk €lőtt:

Név: eÍü. |rr L-',\.t..,.,..-
cÍln: q'i'''. (1ÍJ]. .t}Ll. 'ii,

Nev: ?'1,,,t1o- Jt,ki"'

Cim !5iO ',tJc.;t:3' Lta"Lclq' lt|
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NYILATKOZAT
az aján|attovő által ajánlott gzemélyzet rendelkEzésre í|Iásáról

vállrlkozfui szer'ódés xét€s.házá Naryközsóg rzennyvízhálózaíínak bővítése, II.
útem'' Íár5/ú beruházás megvaló8ításához szük!éges mérnöki feladatok ellátására.

Alulíott Erdesz Bé|r' mint az ERBo-PLAII Kft. ajánlattevö áLltal ajádott ME.vzlI
szakéÍtó' kijelentem, hogJ.Iésá veszek a fent említett közb9szerlsi eljárrásban. Kíjelentem
továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dotgozní kívánok
azokban a tervezett időszak(ok)ban' és az ajánlatban szeÍepló beosztásban' melyre
vonatkozóan önéletrajzomat benyújtottik:

Nyilatkozalommal kÜelentem, hogy nincs más olyan köt€lezettségem a fent jelzett
időszak(ok)m vonatkozoa4 amelyek az e szerződésben való munkavégzesernet brírmilyen
szemDontból akadiálvoz ák.

Kelt: Oyul4 2011. november 16.
1'-'--\"S'L

Előttünk mint taDúk elótt:

Né'. A-d,L:(tít9"":
Cím: s'Á'o .i4.t. \ +..rí1 l. t(}'

Nev ?}',*4 vttá;*
cim: 55lő ui{1H .u'y,o|,udL . 

,o'

. Az ajánlatban megje|ölt vatamennyi' a te|jesltésbe bevonni kÍvánt szakértőnek (Kbt' 67' s (3)

bekezdés b) pont) alá kel| Írnia-
, |ndokott ese|ben több idószak is meoielö|hetö.
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NYILATKOZAT
az ajáD|attevő ált8l ájánlott személyzet rendelkezésre állásáról

Vá|lalkozásí szerzói|és ''Kéteryhríza Naryk.izség szen!}ryízhálózatának bóvítése, II.
ütem'' tárgyú beruhrízás megvalósításához szükséges mérnöki feladatok ellÁtására.

Alulírott Erdész Ba|ázs, mint az DRBo-PLA}I Kft. ajánlattevó áltat ajáÍtlott ME-KÉn
szakéÍtö' kijelentem' hogy résá veszek a fent említett közbeszerzési eljárrásban. Kijelentem
továbbá' hogy az ajánlat sikor€ssége esetén képes vagyok dolgoali, és dolgozni kívánok
azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajáÍllatban szereplő beosztásban, mel}Te
vonatkoáan önéletraj zomat benylij tottá&:

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs má5 olyan kötelezettségem a fent jelzett
idószak(ok)ra vonatkozóan' amelyek az € szerződésben való munkavégzésemet bármilyen
szempontból akadályozJri&.

Kelt: Gyul4 201 l. november 16. ép2é a,v

aláírás

Elófiink mint tanúk előtt:

Né'. eJ|l(\nfu"?.ő&.t"- Név' ,H)fuo' uü;n^.
Cko. í5n ULzt} l UJ,,'pq1; hO '

Cím: Sl* t{.la Í tt"td '. lc,

. Az ajánlatban megje|rh va|amennyi' a teljesÍtésbe bevonni kívánt szakértónek (Kbt' 67. s

bekezdés b) pont) a|á ke|| írnia.
, |ndokolt esetben több idószak is megje|Ö|hetó.

(3)
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Ny lLATKozAT l
kiegészítő tájékoztatásokról

Vállalkozási szerződés ',Kétegyháza Nagyközség szennyvízhá|ózatának bővítése,II.
ütem'' tárgyú beruházás megvalósításához sziikség€s mérnöki feladatok ellátására.

Alulírott Erdész Béla (képviseli: az ERBo-PLAN Kft.{') mint ajánlattevő kÜelentem, hogy
a fent említett közbeszerzési eljárásban . '..' számú' valamennf az eljifuás soliín kibocsátott
kiegészító tájékoáatást átvettem, ésjelen ajiínlatom elkészítése solán azokat figyelembe
vettem.

Gyuta, 2011. november 17.

ERBO"PLAN KFI,
5700 Gyula ro ct u. 10

^dTszám 11c4J272 2.a4
sz|sz': 1 1 T33n?7 2ú7 27,.

Erdesz Béla

ügyvezető

] Aján attevő iö|ti


