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Aán|attevóneve1:
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teIefaxszáma:
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Ajátrtlattfugya'

Kétes/háza Nas/kóBég szcnnyvízhí|ózrtálakbővítése' II. iltem
VáI|alkozási szerződés''Kétegyháza Nagyközség szennyvízhílózatának bóvítése'II.
ütom' tórs/ú beruházás megva|ólitásához szük!égesmérnóki feladatok e||átására.
3. Az ajánlat számszerűsíthetőadatai:
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azaz : Ki|encm||||ó.
9.95o.0o0Ft +ÁFA kilencazázótven€zér
forint+álta|ános
foíga|mi
adó.
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Ktzós aján|attéte|
esétén
fe|ke||tüntétni
valaménnyi
aján|attevócégadatait'
a Íelo|vasóIapon

a konzorcium.
megál|apodásnak
megfe|elöenmegje|ölvea képviselót'

AJÁN LATi

NYILATKozAT

VállaIliozási szcrZődós ,,KótcgyháZa Nagyközség szonnyvízhá|ózalának bővítósc, ll.
iitem,'tárgyúhcruházás mcgvalósításáho7
szü|(ségcs
mórnöki fcl:ldatoke|látísíra.
Alulí1otttrRBo-PLAN

Ktt. tá|saság(ajánlattevő)'nelyelképviselI LIdésZ I]élalic}\c7cto
az alábbi

Ívilatkozatot

tessZük:

t . Megvizsgáltuk ésfennttrrtásVagy korlátoZásnélkül elfogacljuka féÍthiVatkozotl
közbeszerzési eljár.ása,jánlatldokulncntációjának feltételeit'Kijelentjük, hogy
anrentlYibenmint nycrtcs aián]attcvőkiválasztága kcnilürrk, az aján1atic1okun'rentációban
foglalt SzolgáltatástaZ ajánlatbanü1egha1ározott
díjértszel.Ződésszedien
teliesítjük.
).

EJfogadjuk,hogy anrennyibenolyan kitételttettülrkajániatunkban.anri cllcntétbenvan az
ajá1lati dokurncntációval vagy azok 1ránlcly feltótelóvel' akkor a7 aján]atunké1vén}telen'

3 . E]tekinttlnksaját szeÜődésesl.eltételeink
a]kalmazásától'ésellbgadjrrkaz ajánlati
dokumeü|ációban]évőszerzódéstervezetetésszelzőCléses
ie]téte]eket
a szerződéskötós
alapjául'
1 . Az aján]atbenyújtásávalkijelentjük' hogy amennyibennyefies aiánlattevőnek
nyilvánítanakbenniinket'akkor a szerződéstnegktjtjiik ésa szerzőClést
tel,jesítiükaZ
ajánlati dokunentációban ésaz ajánlatunkbanlefektetetteks7crint.
5 . Tudatábanvag}'uo]rannak' hogy közös ajánlat eseténa közösen aián]atottcvők személye
nem változhat sem a közbeszelzési eljiíás' seln M annak alapján megkötött szcrződés
te1jcsítése
solá1. Annak is tudatábanvagyulrl('hogy a közös a.ján]attcvőkcgyctcmlegesen
iélelósekmi d a közbeszerzésieljárás. mind .Lzannak eredményeként
negkötöt..
szerzódésteljesítése
során'

6 . Tudomásul vessziik. hogy amennyiben.mint nyeltes ajánlattevőkszerződéstkö1iink,
köte]esek \'agytlllk azokat a szikéftóket a szerződésteljesítése
során rendelkezésre
bocsátani,akiket,jelenajánlatunkbanmegneveztünk,tekintettelz .ra' hogy eZ a
köte]ezeItSégün](
szerzőC]éskötési
|eltéte]neli
minősül.

7 . Nyilatkozunk a Kbt' 71' s ( 1) bekezdésa) pontja alapján' hogy a köZbcszcÍzéstárgyának
alábbiakbanmeghatározottlészeiVelöSsZefúggésben
a kőZbeszelzéséItékének
tíZ
száza]ékjrt
]neg Dem haladó mértékberr
alviillalkozóva] szerződéstl(ötünk:
A közbeszerzés azon része,
amellyel iisszefüggésbena
kőzbeszeÍzésértékének107oát nem megha|adó
mértókbcn szerződésflbg
kötni
kifeiadatoke||átása

A közbeszerzés értékének1070-át nem
meghaladó mértékbenigónybc vcnni kívánt
alvállalkozó nev€ éscíme, amennyiben az
alka|massági követelményeknek való
megfclcléshczigónybc veszi
Száníai Lász|ó
4100 Berettyóújfa|U,
Nlóra F' u' 36/A'

a
8. Nyilatkozul1ka I.bt' 71' (l) beliezdés
b) pol1Lja
alapján,hogy a szc|ződis tclicsítéséhez
"E
ktjzbcszcrzós ér.tékénclt
|().%át rlcghaladó rr'rér.ti.kbcn
az aIábbi alv/rllalL<ozóklIkívirnjuk

I

.1

igénybevenni, feltltltetve az alvállalkozók nellett a közbeszerzéstárgyínakazon lószét
a tnegielöit alvállalkozó közremÍrködik:
is, amelynekteliesítésében

lieij'eilítés.

aránya (7o)

teljesítéséhez
c) pontjaalapján,hogy a szerződés
9 . Nyilatkozunka Kbt. 71. $ (l) bekezdés
venni:
kívánjukigénybe
az alábbi előfoÍrástnyújtószervezeteket

alapján,hogyaz ajánlattevőkis. és
10'Nyilatkozuú a Kbt. 70. s (2)bekezdése
középvállalkozásokról, fejlődésüktámogatásáÍólszóló törvény szerint kisvallalkoásnak
minősiil.
l 1.Nyilatkozunk a Kbt. 72' $- a alapjrín,hogy ajánlatunkmegtételesolán figyelembevettük a
helyénhatályos
ésa muúafeltételekíe
vonatkozóa teljesítés
munkavállalókvédelméIe
kijtelezettségeket'
Kelt: Glula,2011. november14.

Erdész Béla
üg}.vezeto
EBBO-PLAi! I(FT.
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KOTELEZOTARTALOMJEGYZEK
jegyzékei
A Kbt'54's (2)bekezdése
szerinti
az a|ábbi
fe|soro|ás
tartaImazza.
o1dalszánr
FeIoIvasó|ap
(Ml nelléklet)
Ajánlati nyilatkozat
(M2 n1clléklet)
.l.artalomjegyzék
(oldalszáfuoklGl ellálva. M0 melléklet)

l.
2-3.
4-(l.

Igazo|ások, nyiIatkozatok, dokumentumok
Közös ajánlattevőkjelen közbeszerzésieljárásratckintettelaláirt
hatályos megállapodása
(Amennyiben közös az aiánlattétel.)
Áláírási címpéldány

,7'

Annak igazolásiíra,hogy az aján|atot,illető|eg az abban szereplő
nyilatkozatokataz ajánlattevő,a 10% feletti álvállalkozó, valamint az
erőibrrást nyújtószervezetképviseletéÍc
.iogosultszemélyírtaalá'
(Közjegyző által hitelcsítetteredetipéldányvagy egyszerűmásoJat')
Meghata]ma7áseseténa meghatalmazásis csatolandó.
(Közjegyző által hite|esitetteredetipéldányvagy egyszerűmásolat)
AjánIattevó(k)' a közbeszerzés értékének 10%.át meghaladó
mértékbenigénybe venni kívánt a|vá||a|kozó(k)és e.ófo'rást
nyújtó szervezetek igazolásai és nyi|atkozatai a kizáró okok
tekintetében

Aján|attevónyilatkozatá
a Kbt' 60' s (1) bekezdésa)-d)'D' D pontjai'a Kbt. 61. s (,1)
bekezdésea)-c)pontjaitekintetében,
Va|aminta tekintetben'hogy a
közbeszerzésértékének
10%-átmeg nem haIadómértékben
igénybe
VennikíVánt
a|Vá|la|kozójáVal
szembennem á|lnakfenna Kbt' 60' s
(,1)bekezdése'
va|aminta Kbt.61' s (1) bekezdésd) pontjában
meghatározott
kizáró okok'(M3 me||éklet)
A közb€ s zcrzós órtékénekl07.-át ÍreghI!|adó
mértékben
igónybe
venni kívíntt|lvállaIko2ónvilatkozlta
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 éróÍorlástnyújtószervezet nyi|atkozata
a Kbt'60' s (1)bekezdés
a).d)'0' i) pontjaia 61' s (1)bekezdés
a)-c)
pontjábanmeghatározott
kizáró okoktekintetében'
(|VI4
me]iékIet)

8-9'

Kícavhiizá |.lagyKÚl.eg':)NVizt j U,!!]E1boviiese
M.l]ék|elek

ll üelr (i,r:móh)

Oldalszilnr

APEÍI igazo|ásvagy 4z érintett
országilletékcshatóságánakigdzolása'
amennyibcnnem s7crepelaz adózásrendjéről
s7óló törvényszerinti
köztaltozástnentes
adrizóiadatb/tzisban
(A Kbt' 60's (1) bekezdés
e) pontjatekintetében,
ame|yaz eredmény
kjhirdetésének
idópontját|egíe|jebb,1
éVveI
mege|őzóenke|t')

10.

vPoP igazo|ásvagy aZ érintctt
országilletékcshatóságánakigazolása.
amennyiben
nemszet.cpel
az adózásrenc]jéÍőI
sZóló törvényszerinti
közta ozásmentes
aClózóiadatbázisban
(A Kbt. 60's (1) bekezdése) pontjatekintetében,
ame|yaz eredmény
kihirdetésének
időpontját|egÍe|jebb
1 éWe|mege|ózőenke|t')
Hatóságierkö|csi bizonyítvány
teímészetes
szemeIyeseten
(A Kbt'60'(1)bekezdés
h) pontjatekintetében')

10.

Aián|attevó(k)' a|vá||aIkozó(k)és érőforrást nyúitó szervezetek
igazo|ásai és nyilatkozatai a pénzügyiés gazdasági a|ka|masság
igazo|ására
Nyihtkozat
az ajánlattételi
l.elhívás
III.2'2)pontjábanmeghatározottak
sze nt'
(A Kbt'66.{(1)., tekintetébcn.
M5 melléklet)

I l.

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) pontjatekintctében,
valaminta Kbt. 68. $
(l) bekezdése
szcrintiigazolások(M6 melléklet)
Nyilatkoz t
a Kbt' ó7'$ (3) bckezdés
cl)pontjatekintetébcn
(M7 melléklet)

)

J

It,
J

12-r3.

t4.

szakéÍtőkaláírt önéletrajzai
(Mindenszakértőnck
be kell adni.M8 me|léklet)

15-20.

szemó|yzetvégzettsógéÍ
igazoló dokumcntumok
(Mindenszakértőnek
bc kell adni)

21-30.

Nyi|atkozatnye|vismerettekintctében
(Mindenszakértiinck
be kell adni.M9 nrelléklctJ

3l-33.

Nyihtkozat a rendelkczésreá||ítsró|
(Ml0 melléklct)

34-36.

A Kbt. ó5. $ (3) bekczdésénck
'r|knlmazásacseténa7 crólbrrást
nyújtósZervezet
(M12
kötcIczettségvi,llldiisla
vonalkozónyilatko7ota
mellél\lct)
Egyébigazo|ások,dokumentumok

C

<eleav1]zd Náovi.ozsEoszennw'2háiozalánékUúv'lése'
|| Llen l(lé'Í1'lJ

oldalszám
Nyilatkozat
kiegészítőt]íjékoztatásohól(Ml 1 melléklet)
Az ajálr'lattevóáltBJfonlosnaktaxtottegyébdokumentuÍnok
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ar,aÍnÁsIcÍlrpÉr,oÁNy
AlulíIottErdész Béta Sándor /született:G}ula, 1955'július3. napján,anyJa
NémethRóza./5700 G1u|a,IIoId utca 10' sám alatti lakos,mint az ERBO-PLÁN
5700 Gyula, IJold
Mérnöki SzolgáItató Korlátolt FelelősségűTársaság /székhely:
utca 10./ügwezetójekjelentem,hogy a tfusasázotö óllóan ]egyzeíÍ.
A tiáÍsaságcégjegyzéseakkénttörténik, hogy a tiírsasággéppel,vagy kézze|e|őírt'
az alábbi módon
előnyomott, avagy előnyomtatott cégnevéheznévaláírrásomat
csatolom:

J
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-l
-l
-l
-l

I

-l

I
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G.eu

HULINÉ

DR.susoM MÁRTA

'\ö7jogyzó
'
"-.- LJyu|a'
o/UU
Bodoky u. í.Ísz.3.
PL:52
Tetoton:66 / 468 _ 630

52016fi4J948/20I Í.t,gysám-........------------eljáró doktor simonka Mária
Hulinédokor susora Mlárta g}ulai közjegyzö helyettesekent
közjegyzőhelyettestanúsítom,
hogy ErdészBéla Sándor /szül€ t € Í : G'1lla. |955' július 3'
napján, anyja neve: Németh Róz' Gy]la, Hold utca l0' sám alatti |akos, aki
lakciméta 24l5l8
személyazonosságát
igazolványával.
a 758951lIÁ sámú személyazonosÍtó
FL saimúhatósági igazolványávaligazolta'a fenti A|áírásicimpéldánytelöttem sajátkeziileg
írtaalá.*--------_Közj€gyzóhelyettes tájékozlatja Íig/elet arról, hory az ügyfél személyazonosságánakés
lakcímének
igazolásaérdekében
a r€ n delkezésére
bocsátottadatainyilvántarLisiadatokkalvaló
egy€zőségének és személyazonosságának igazolására alkalmas' bemutatott hatósági
ellenőrzése
igazolványanyilvántartásiadatokkal való egyeóségénekés érvényességének
tájékoÍatta
Ezi meghaladóan
céljábólmegkerestea személyiadat. és lakcímnyilvántaúást'
ügyfelet az ellenőrzéscéljáról, módjáról és tartalmáróI' a közjegyzői közremíjködés
megtagadásának
és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI tv. 122. $ (8)
ki't€ l e7,ettségéről
bek€ z désében
megielölt b€ j elentésikötelezettségéről'
valamintaz ellenőrzéssoÍánmegismeÍt
adatok kezeléséről'*.
napja----'.- -.- -..
uszonhatodiU
G},ula'20l 1. ,4<€ttőezer'tizonegyediv éviol'1óberhó

'r

#!

k.zjcgyzőhelyeftes

GrLLir i

i

NYILATKOZATKIZAROOKOKROL

AlulíIott ERBO-Pl,ÁN

Kft.. társaság(aján|at1evő),
mclyet képvisel:Erdósz l]élaügyvezető

az alábbi nvi|atkozatottessziik:

L.
I'

L

L.
L.
L-
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tt:
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Nem á1lnakfennvelünk szembena közbeszerzésekólszóló 2003'éviCXXIX. törvényben
Í.oglalt
alábbikizáró okok,mely szerintnemlehetajánlattevő,
aki:
Kbt'60's (1)bekezdés:
a)végelszrímolás
alat1áll,vagyvonatkozásábarr
csődeljrírás
elrendeléséről
szóló birósági
végzést
közzétettek,
vagyaz elleneindítottfelszánolásieljárástjogerősen
elrendelték'
illetőlegha az ajánlattevő(alvállalkozó)személycsjoga
szerintihasonlóeljárasvan
folyanatban,vagyaki személyesjoga
szerinlhasonlóhelyzetbenvan;
vagy akinektevékenységét
b) tevékenységét
felniggesztette
felfllggesáették;
c) gazdasági,illetőlegszakmaitevékenységével
kapcsolatbanjogerős
bíróságiítéletben
megállapított
bűncselekmén}.t
követettel, amíga büntetett
előélethez
fűződő hátrányok
alólnem mentesült;illetőlegakinektevékenységét
ajogi személlyelszembeÍI
alkalmazható
büntetőjogiintézkedésekől
szóló 200l' éviCIv' törvény5. s-a (2) bekezdésének
b),
illetőlegg) pontjaalapjána bíróságjogerősitéletében
korlátozt4az eltiltásidejealatt,
illelóleg ha az ajánlattevőtevékenységét
más bírósághasonlóokból ésmódonjogerősen
korlátozta:
d) közbeszerzési
eljárásokban
való részvételtőljogerősen
eltiltásrakerült,az eltiltásideje
alatti
f,)korábbi háromévnél
nemÉgebbenlezárult- közbeszerzési
eljárásbanhamisadatot
jogerósen
szolgáltatott
ésezértaz eljárrásból
kizárták'illetőlega hamisadatszolgáltatását
megállapították,
a jogelősenmegállapított
időtartamvégéigi
i) korábbiközbeszerzésieljárásban2010'szeptember
15-étkövetóen kötött szerződésével
kapcsolatban
a 7l ' s (l) belezdésa),b) pontjaiszerintialvállalkozó1.elé
fennálló (vég.
vagyrészszámlából
fakadó)fizetésikötelezettsége
107o.otmeghaladórészét
nem
teljesítette,
vagy fizetésikésedelme
meghaladta
a fizetésihalíidőt követő 15 napot- annak
ellenéIe,
hogy az aján|atkérőként
szerződést
határidőbenfizetett-, éseá
kötő féla részére
jogelős ésvégrehajtható
közigazgatási,illetőlegbíróságihatározatmegál|apította'
kivéve,
ha a hatiírozat
keltezésének
időpontjarégebbi
az ajánlatokkalkapcsolatos
eredményhirdetést
megelőzókétévnél'
Kbt' 6l. { (l) bekezdés:
a) gazdasági,illetólegszakrnaitevékenységével
kapcsolatban öt évné|
nemrégebben
jogszabályséúést
meghozott .iogeÍős
bíÍóságiítéletben
meBállapított
követcttel;
piaci magataftás
b) a tisztességtelen
ésa versenykorláÍozás
tilalmáról szóló l996. éviLVlI.
törvény(Tptv') l l ' $-a,vagy az Európai Köziisségetlébehozószezödés 8l ' cikke szerinti
- öt évnél
_jogerősésvégrchajtható
nemrégebben
meghozott
versenytbltigyeleti
hatáíozatban
vagy a versenyfelügyeleti
h.rtírozat
bíróságifelülvizsgálataesotén
a bíróság
jogerősésvégrelrrrjtható
hatá.rozatában
negállapított
ésbírsággalsúitottj ogszabálysértést
kijvetcttel vcrscnye/.tetési
eÜárássoránlillcliilcg ha aZ ajánlattevti
ilycn j ogszabálysértését

I
)

9
más versenyhatóság
vagy bíróság' öt évnél
nen]régebbenjogerősenmegállapította
és
egyúttalbí$ágot szabottki;
c) korábbi _ öt évnélnem régebbenlezáÍult_ közbeszerzésieljrárásalapjánvállalt szerződéses
kötelezettsegénekmegszegesétjoge!ösközigazgatási' illetőleg bíróságihatározat
megállapitotta.
KijelentjÍiktovábbá,hogy alvállalkozóinkkal szembennem ríllnakfeÍura f€nt részletezettKbt.
60 $. (1) bekezdés
a)-i)'6l. $ (1) bekezdés
d) pontjábanmeghatfuozott
kizáró okok'

G1ula,2011.november14.
Edész Béla
ügyvezető
ERBO-PLANKFT.

5700Gyu/aHoE u tO
^noszán' 11a47272.2.04
ó asz.: 11733027.2047
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Tel efon:6 5/ q96 - 100 Telefax

|66/996 200
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Ugyszám:241l6as?44
Uqyintézó: Tolnai Márta
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uqylratszam:

h r I4:J555t t

EGYIIITEs Á.DoIGAzoT,.es
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a*
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^i
t.l

1-l

(1)
A közbeszerzésekfó1
szóló
200]'
évi cxXIX.
Lörvény 60.
s
(
7
)
.
(
8
)
b e k e z d é s é n e ke ) p o n L j á b a n é s a 6 3 . s
bekezdésében foglalLaknak
. nyi1vánt'artások
megfelelóen
a rendelkezésemle
áI1ó dokumentumok
a1apján j'gazolon, hogY:

ERBo.PIÁN uÉR}röxTszol,aÁl.reró xonr'Átor.r rpr.pr.őssÉeűTÁRsAsÁc

,)

1 1 1 " 0 4 J 2 .-722, 0 4 J
57OO GYULA HOLD UTCA ],0

.)

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

L.l
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Ezen igazolást
felhasználásra

az adóalany
adtan ki.

pályázaton

kérelméÍe közbeszérzési

Ez az igazaleg nem szolgál
bizonyítási
irányuló
eljárásokban,
továbbá á fent
kívüI nás célÍa nem használható
fe1.

alapul a
megje1öIt

történó

beszedésére
tartozás
fe1hasznáIási
célon

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

azonosító:

56031.921,79164515550094085

címzett l
1./ ERDÉsz BÉI'A sÁNDoR
5700 GYÜLA HoLD UTCA 10
2. / IraLter
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Á
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NYILATKOZATI
^ kiizbeszerzésekről
szóló 2003.éviCxxlx. törvóny (Kbt.)
66.$(l) bekezdésc) pontja tekint€ t ében
vá|l'r|kozásisz€ r ződés ,,Kétegyháza
Nas/közs éEszennyv.|zhá|óz^tának
bővítés€ 'II.
mérnöki feladaÍokellátására.
üt€ m '' trirgyúbcruházás megvalósításához
szükséges
AlülírottERBo-PLAN Kft. /5700Gyula' Ho|d u.l0./.(képviseli:
EldészBélaiigyvezetó
aiáDlattevő/közösajánlattevő/alvái]alkozó/erőf.orrást
nyújtószervezetaz ajánlati
dokumentációban
foglaltvalamennyifomai éstartalmikövetelmény'utasítás,
kikötésés
műszakilcírásgondosáttekiÍtése
utána Kbt. ó6' s (1)bekezdés
c) pontjábanfoglaltaknak
megfelelőenezennelkÜelentjük,hogy
te|jesnettó árbevételünkátlagaa hirdetményfc|adásátmege|őző2|ezárt íiz|ctiévbcl az
alábbi:
Év

Teljesnettóárbevétel
tsszeg {}(Ft)

I

2009.

183.535.000-

2.

2010.

280.222.000463.',75'7.000-

4.

I

Átlag

((r.+2.)D\:

231.878.500-

Kelt:Gyula,2011. november14.
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ErdészBéla
ügyvezető
.iöo.PLAN

l(FT.

57ocGyula Hdkl !' 10
/l(]ószánr:1l0J7:72 2 |r.1
r ztsz' ',iiali,n'!1-2Q472715

L

L
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t_
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l
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1-
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. Ezt a nyi|atkozatot
azon aján|attevőnek'
közös aján|attevőnek'
a|vá||a|kozónak'
erófoÍrástnyújtó
szervezetn.kIe||kÜ|dn.kü|ön
benyÚjtania'
ame|yhozzéiáru|
az a|ka|massági
feltéte|
te|jesitéséhez'

fr
fr
fr
fr
fr
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NYILATKOZAT
a kiizbeszerzésekről
szóló 2003.óvi C)Lxlx. töryény (Kbt.)
a) pontjá tekintetóben
67.$(3) bekezdés
Vállalkozísi szerződós,,KótogyházaNagykiizségszennyvízhílózatánakbővítóse'II'
iitem'' tárryú beruházásmegvalósításához
szüksógesmérnöki íeladatokellátására.
ErdészBélaügyvezető
AlulírottERBo-PLÁN Kft. /5700Gyula' Hold u.l0./ (képviseli:
Í.og]alt
valamennyifomai éstartalmi
mint ajanlattevőaz ajánlatidokumentációban
után- a Kbt. 67. $ (3)
követelmény'utasítás'
kikötésésmúszakileírásgondosáttekintése
megküldését
bekezdés
a) poÍtjábanlbglaltakrrak
megfcielőenkijelentjük,hogya hildetmény
megelőző36 hónaposidőszakbanaz ajánlattételife|hívásIII.2'3.a) pontjában előírt
aZalábbiakvoltak:
legjelentősebb
szolgáltatásairrk
szolgáltatásoktedleténvégzett
Á szerződést
kötő másik fél
neve, cime,
kapcsolattartó

Az
eIlenszolgáltatás
összege (Irettó

Teljesítés
ideje

A szolgáltatás
tárgya

HUr)

Íelefonszáma

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

Az ajánlattevő tekintetében I közös diónlattétel eseténaz alkalmassági íellétel klje,'í|éséhez
hozzájaruló közös ajánla!teyőlcre |,onatko1ó adatokat kiilön külijn ebbe.xa láblúzItb1n kell
megaclniI'.

KöröSi
Vizgazdálkodási l2l.27t- HUF
Társulat/5700
Gyula,
Munkácsyu.19'

Szettyénesi
2 0 1 0 . d e c . 3 1 . csatorna
felújítása
projekthez
kapcso1ódó
műszaki
e1lenőrzés

Il . o .

Az a|vállaIkozó tekintetében{ több abállalkozó eseténaz alkalmasságiÍbkéte|
hozzáíÍ:i:ruló
ah,á]lalkozóktekinÍetében
kiilö/]-külön kell ebben a táhlázatban az
leliesítéséhez
addtokat megadni j
Áz erőforrást nyújtó szervezet { több ílyenszer\,ezeteseténd2 dlkalmasságiJélÍétel
kiilön.külófi ke||ebben a tóblazatban az
teljesítéséhez
hozzójaruló szerw,etek tekintetébe11
adalokal fiesadni I

Kelt:Gyula,2011.november
14.
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Erdész Bé]a
ügyvcZetó
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TársUlat
i''.örijsiVíZoazdá|kodási
5700GyU|aN/unkácsy
|V]ihá|y
utca'í957'

tl

REFERENcIA|GAzoLÁs
ERBo-PLAN MérnökiszoIgá|tató
Kor|átoItfé|e|ősségű
társaság
Gvula.Ho|dutcaío.sz.
5700
A Körösi Vízgazdá|kodási
Társu|at (5700Gyu|aMunkácsy|V]ihá|y
utca 19 sz.)
részérólreferenciaigazolást
adok az ERBo-PLAN Kft-nek,a megrendelésünkre
Végzettszettyénesi csatorna fe|ú|ításaprojeKhéz kapcso|ódó műszaki
e||enőrzésÍó|
az a|ábbiakszerint:
Megrende|ó
neve,címe:

Társu|at
KöÍösi Vízgazdá|kodáSi
(5700GyulaMunkácsy|V]ihá|y
utca19 sz.)

szerzódéskotés
ideje:
Te|jesítés
ideje:

2O1Ofebrutu12
2 0 1 0d e c e m b e 3r 1 .
323.271Ft. + 25 % AFA.

EIlenszoIgáltatás
összege:

Részvéte|
íormájaés méÍtéke:te|.jeskörű,
100 %-ossaját részvételle|
Információtnyújtószemé|y:
E|érhetósége:

JuhásznéMád Anikó
lgazgatóÍőmérnök
06-661463-322

A műszaki e||enórzésimunka Végzósét'teÜesítését
az elóirásoknak és a
szerzódésbenfogIa|taknakmegfe|e|őenhatáridőre Íe|jesitették,
munkájukka|
Szeryezetekke|
kapcso|atbankifogás nem merült íe|, azt a közreműködő
egyÜttműködvejó minóségbenVa|ósították
meg'
G y u l a 2' 0 1 1. j ú n i u0s1.
, r(

|

4/lrru/rLL

n'{áriAnikó
Juhászfré
Igazgatóíőmérnöl(

1+
NYILATKOZATl
a kiizbeszerzésekről
szóló 2003.éviCXXIX. törvéÍy(Kbt.)
67.$(3) bekezdés
d) pontja tekintetében
bóvitése,II.
vállalkozási szerződés''Kéteryháza
Nagyközségszeín'ryízbálózatáDak
iitem'' társ.ú beruházásmegvalósításához
szükséges
mérnöki feladatokellátására.
AlulíÍottERBo-PLÁN Kft. (képviseli:ErdészBélaüg}.vezető.)mint aifu)]attevő{ közös
ajónlattételeseténa képviselő}' az ajánlati dohunentációbanfoglalt valamennyi formai és
taItalmikövetelmény,utasítás,kikötés ésmúszakileíiás gondosáttekintéseulrín a Kbt. 67' s
(3) bekezdésd) pontjábanfoglaltaknakmegfelelőenkÜelentem,hogy
a szorződésteljesitésébe
az alábbi szakéÉőket'ill€tve vezetőket kívánjuk bevonni:

ME-VZ/I múszakiellenór
ME-KB lI. műszaki euenőI

ésegyébadatainakÍészletes
Az itt feltíintetettszakértőkvégzettségének,
képzettségének
végzendő
bemutatásátaz ajánlatbancsatolt szakmai önéletmjzok,a szolgálta1ásbaÍl
tevékenységeiket
a szakmai aján|attaÍtdlnazzA.
Kelt: Gvula.2011.november16.
EIdészBéla

5700Gyula,Ho d u 10.
^dószaÍn:11a47272.2.a4
Szlsz.: 11733027244727/5

lAz aján|attevő
tö|ti ki'
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SZEVIELYES AD,{TOK

Ír
Ír

rr
rr

rl

SzántaiLászló
1966.08.23.
m^gyal

IsKoIál vÉGzE,TTsÉG,EGYÉB TAIVULMÁNYoK
Mcttőt meddig (év)

VITI]K] ( VízgazdáJrodási1.udományosI{uL1tóKö7Pont ) víziil.i-i

19851988.

Í-r

f,

Belüg,vmirrisztériurn/ víiigyi igazgaási szalrvzsg
KcreskedelmiésVendéglátóipatitlőiskole / Vállalkozói

1991 19t)3.

Í.]

f
a
frJ
rJ
fi
rJ

ésú:v lra|adionaz idóberrvisszafeló
Intézrrrénymegnevezése / végzeltség

DÁ'fE ( Debreceni Ágrámrdományi Egyeten ) Fóisk<llaiKt
Mcliorációs mémök

/

MUNKÁHELYEK,
MUNKAKÖRÖK
((czdje az aknrálissal,ésúgyhaladjonaz idóben visszaíelél)
Mettől meddig
(évlhó)

Mutkahe\
megnevezésc

Foglelkozarási
jogviszony
megnevezése
(pl. munkatogi
iogviszony stb.)

1991.04.- jelenleg PolgármesteriHivatal
is
I].Íettyóújfalu

Köztisztwiseló

1989.
09.1991.04.H ajdúszoboszlói

Álkalmazon

2000.08.

AlIanri Gazdaság
Nleliorációs
FijmórnóLsée
Egyéni r'állallrozó

Beosztás ésellátott
feládat leíÍása
Városüzerncltetésiés
városfcjIesztésiműszaki
ügyintézó (tefelens'
fótanácsos)
Ntrrnkavezctó

NIérrrókiszolgáitatás
( műszaLi eltcnőr )

szAxMAI TA PASZTÁI-AT
(Kcztijc ;rtegut<nsór.alésúgylraladjon az ic{ólrn visszaíeló!)
Megbízó
'11
ROI, tttt.
({)nLorln' BíLjtilrr')

KoÍábbi p'oicktek isúeÍtetése,
időtrooriai
YolL szoljct krrolar ,,biel,tuur

Ellátott

fii'tkci(ik

és fet?ldaÍok

1rltljclitvezctó

Fii'l iC l]:lii31'e1órr'e!Í;)i;

),e
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
-2010.11.
2009.05.
I(isújszállásVlítos
onkotmányzata

Cdéd Város
Tnkortrrínyzata

Töt<ikszenmiklós
Vátos
tnkománvzata

Kisújszálhs szennyvízcsatoma
hálózat ésdszdtó telep bőví!és
2007.11.- 2008.10.
Cegléd' szennyvízcsatoma
báózat éstisztító rclep bóvítése
(EU tímoguísból tnegvalósuló
PÍoiekt)

Műsza,lciellenót

TöÍökszenttniklos
szerrryázcsltoml-bílózzt
2N4.07. - 2009.01.

Múszaki elleoór

FIDIC feliigelő mémök

KroP -1.1-2.F-200+1
1-0011/ 22006.03- 2008.10.

Magyat ayelv

$tés

Iás

olvasrís

Be$zéd

xnyadyelvi

Ideg€n nyelvek

anyanyelvi

Beszéd

Iás

olvasás

Gyrkorhü
m$dó6uló

idó (Legslább 3 évszlíai 5Ekoil.t kónrz.tv.d.I
i gz.klom voÍá|oó
píoj.klbm FlDIc felügF|ó ménóLr.óltvs|ó Ésnét!l)| 4.v

cFko.|lti

id6 (A fels6foIdiv€gEÍ.ég regsadsétfl

EU lánogdebó| m.g!t&ül!

geniioit lc8'lóbb 5 évgzs|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(laláfuás:

il|.tv.

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{.\'il,

SZEMÉLYES ADÁToK

szü|etési
idő:

Erdesz BélaSándor
1955.júJius
03.

A||ampolgárság:

IsKoLAt vÉczETTSÉc.
EGr ÉsrnNuL]\'lÁNvor
(Kezdiea leg|.r;ssebbe|.
ésügyhaladion
az idöben,"isszal]eIé|
Mcttő| m€ d dig (év)
Intézmény
megnevezósc/ végzettség
2004
VITUzuRT,
Eptlesl vluszaKl E enor l.

2001
1 9 8 0- 1 9 8 4
1973- t976

(M1) szakirány
Vízépítési
DebreceniEgyetemMúszakiFőiskolai Kar
MúszakiEllenőr l.
Epítési
MélYépítés
ésMélyépítési
műtárcyak(M1) szakirány
BudapestiMűszaki EgyetemEpítómérnökikar
oklevelesvízépítő
mérnök
Po]]ackMihály Miiszaki Főiskol'Mélyépítőmérnök

Mettő| meddig(év)
Munkahely megncvczése
2009Mu*avégzésreir.inyulóegycdijogviszonyKoVITE.PLUSZ
KÍl.vel
Iqq4JclEnleg
is
r n s o + l n \ v e L l ' o ks' , o | s á | l o lKo| t
Í!gql4e.!ql.'
{9tl0. sz.
- -..'' www'crl)o-plan'hu
1 9 8 11-9 9 ' 1 .
l(őrös.vidékiViziigyi Igazgatóság1'er'vezési
osztályt
5 7 ( 1C0) u l d V a r o s l r .u' i.zl 6 : r - , _
tsrór9sl.
I(ö|ös.vidékiviZgaZdálkodásiTársulatokEgyesülésc
5700Gyr.tla,
Bocskriu.l8.sz.

r

I

I
\

.r
itj
-

l)

fr
fr
fr

n

11

Í-r
t-r

rr

rJ
rl

n

r:

l.;ilu;rll l.'tiili,- t l:;'tlirl i'Á s ',"
js ÍrgylraIactjorr
(Kczcljca lcgtr|crls..ivoi,
az iciőbcrrvirszal.sió!,1
I(oráhbi projektek isnle.t0tóse,időpontjái
2 0 1I
A KEOP-1.| .2/2Fl09-2009-001
lsz. KMNP
Kclcgyhia TtiI.ők.halont
r'ekonstr.ukciujn
_
2010-20t
I
szeghalomSzelesicsatomat ekorrst|Llkciój
a l-es
uteln

Ellátott firnkciók ésfeladatok
- 'l.clsorolása
MÍiszakiellenőr.
l,tLisz-at<i
clÉnti'r.

M

2 0 1I

Csárdalnposi
csilornalcluJllása _ -.
2010
Szent.László
csatoma|elújitása
-_.
2009
Szeilyencsi
csalorna|e|újítása
. -2008
GWla-KisDél-Elckibelvízcsatorna
rekonstrukg!
2007
G}tla Kétegvháza
felfosócsatolnaÍekonstrukci
2006
Tulkánéribelvízcsatorna
rekonstrukcióia
2005
Boldishátibelvízcsatoma
rekonstrukcióia

N,'í,.-ák..
"ll.'ő'.
Mú-ak*]l""ő'.
Míi-"ti

Műsz.Á,jo.lle''ő'.
Mr]rszaki
cllenőr
Műszakiellenőr

2004
Cigányéri
belvízcsatoma
rekonstrukcióia

Műszakiellenőr

2003
KondorosvöIgyibelvízcsatoma
rekonshlkcióia

Magyar nyclv

Beszéd

"]l"''ő'

Műsza]<ie|lenőr

olvlsás

irás

anyanyelv

anyanyelv

iuryanyelv

anyanyelv

Idegen nyelvek

Beszód

olvasás

trás

EGYÉB
Egyébképcssógck:
I{amarai|egisztlációsszám:0.l-0023.96
szakéÍtcIcm:
I pilési n|úszll|(icl|e|lór l' tlteJ1épílés
u. nluIy.it'íté.i
rnritar'g.ral'
íV |) s.,LrLitlirr1
Epítósi nlűszI|ki c||€ l rór I' Vízépítésiszakitány

/\

í -^it

>r--\
r-'

Saját kezii aIriiiris

l

r---
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BME Mérnökto v ábbképző Intézet
szervezesében
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Mérnöki tanácsadásésa FIDIC szerződéses
rendszer
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2010.május25.
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NEV:
szül. h€ l y:

4100BERI.TTYóÚJTÁI,U, MiR4.
FERENC U. 36/Á.
BERETTYTÚJFÁI,U

szü|.idő:

1966.08.28.

Tárry: Né\,jegyzékbe
vételi
hatá|ozaI
AdatkeZe]ésiazonosíió:
00124-0004

vA.D IRMÁ
Mérnöki K!ear&i
ffelélós múszlki veétól
DYilvíotartfuiszóDt:

09-0639

ok]eae|éDek kjál|ítój':

DebreceniA grártudoÚátryiEs/eteE.
szarvasi MezőgazdaságiFőiskolai
Kar meliorációs szak
okl. Ee|iorációs iizemmérnök
Budapest Főváros KiizigAzEatási IJ.iv.
ktjzigazgatási sza,&vizsEa
\.ITTIKI Rt.
ÉME vízücyi szakterület

1675/19aA..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 kérelmétel|rjráha és az alábbi
hatáfozatot hoáa'
A Hajdú-Bihar Me$jei Mémőki Kamara által vezetettfelelős műszaki vezetői névjee}zekbeÓnt

ÍeIveítetn
a 24412006' (X '5.) Konn. rendelet e|óírásainakmegfelelóen az alábbijelzett tevékenységikö|(ök)ben:

Eugedély megnevezése:

FMV-Víz.ép. ,,A''

Vizgazdálkodásiépítmények
(vizi létesítmények)
ésaz
azokhozszerkezetilegvagyfud(cio.á1isarrkapcsolódó
épitnlényrészek,
mérDökilétesltt1lények
épitési.szerelésI
lnunkáiIavonatkozóan

Névjes/zéki
ensedélYszám:
09-0639/2012

ErYéllyesség
idótartatlra:
emelkedésétólszámítolt j

AZ engedé1yezeittevékcnységetcsak akl(or \,égezheli, l]a a HajclúBihár Megyei Ménröki
Kamara á]tal vezetettnévjegyzékbeD
szerepe],továbbá e l g q e rt e , j n q . , r L ' g i o r a b b l c p .< . .
köLe]ezettségének
2008.jirnius30.ig.a24412006'
(xII' 05.) Korn. renrleiet/103/2006.
(lV 28.)

Koü-li. rendeletszerint.

,/4
lnrlokolá'q
'4. Kélelnező igazolta, hogy a hivatkozottjogszabálybana szaknagyakorlásijogosultság
megadásáhozmeghatározott
ígyaz engedélye
a fenti fe1tételekkel
követelményeket
kielégítette,
negadhatóvolt'
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BékésMeglei Mérnijki Kumara

A!drás\) n. 12,I. 106.107. TeL/Iro.|:66/44l-448
5600 Békéscsaba,
b nutumail.globo elhu
||I9|1',bn
rcr okíkanatü.hu

Ikt.:lO20/201I

ErdészBalrízs
regisztríci&száma:04-1997
aki építőmémók,
diploma: sze't István Egyeten Ybl Miklós EpitéíudományiKar Epitőmémökjsz.k, idópont:
2007.06'20.,diplona száma:oM|FI 69207 N'll5/2007'; épitésiműszaki€ l lenór, oklevél:BudapestiMűszaki és
helységb€n szü|etett:
Gazdasáefudománl Eg)/€tem' időpont 201 l '06.20.,oklcva száma: 13003/10720 l l. Békéscsaba
5700cyula' Hold u. 10'
1983.06.30.
napján'ania neve:FaÍkasMagdolna'IakclÍne:
A 24412006'(xI.05.) KorÍnányrendelet2. $ (1) bekezdéséb€nkapott í€lhatalmazás alapján a BékésMegyei Mérnöki
kmara ^ztn müszáti el|enőri €ng€dély iránti kéÍelmét
megvizsgáhaésmeghozraaz a|ábbi
HATÁRoZAT.ot.
Áz építesiműszaki e|lenöri' valamint a felelős műsaki vez€tói szakrnag}€koÍ|ási jogosu|tságrészletesszabályaiíól
szóló t51/2007. (\/I'26') számúKon'|ány rende]etalapján a müszki ellenóri minósítóstmegadjaa következő
Kód

M€gtrevezés

M€gújÍtÁsi
határidő
20|ó07'26'
ME.KÜt'.04.l997l20l6
Engedé|yszám

Tevékenységi
kör:
Utak, vásutál (közúti vi|lamos vasút,földalatti vasútis)' r€pülőlér, kikötő, ezek műtárgyai' zajvéde|mi
beÍendezes€i'tartolkai' vízElvez€tés€, építési
munlcíinakmüszaki e|lenőaésekoÍlátoás né|kiil'
EÍvényes
a f€ltiintetett haÍarideig,amemlb€n|
- az engedélya Mag}tf Mémóki Kamafa ha!ályos oÍságos névjeg'zékében
szerepel.
A Ílévjegyzéki
b€jegyzes ' az 5 évestovábbképlsi cildus elteltével- külön eljáÍáskeretébena 103/2006'(lV'28')
ennekhiányábana jogosultságmegszűnik.
KoÍmányÍendelet
előirásainakmegfelelőenmegújítható,
Jogorvoslat:
Jelenhalirozatel|ena kézhezvétekól
sz'mitott 15 naponbelül a Mag/ar Mémöki KaDlarához(1094Budapest,Angyal
k hely€ ,
benÉjtbndófellebbezésn€vaD
u' 1.3.)címzett,de az iratokcsatolásaérdekéb€ kamaránk.hoz
n
kettó példányban
30.000Ft e]járásidíjegyidejűb€ f izetés€ rnellett'
Indoklís:
A kérelnezőjgazolta'hogy a hivatkozottjogszabályban
a szknagyakorlásijogosultságnegadásálrozmeghÁtarozott
követelDrenyeket
kielégit€ n e'igy az engedély
a Gnti feltél€ l .kkelmegadhaló.
20l ]. július26.
Békéscsaba,
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NYILATKozÁ.r
Aluűrctt sántai László (a.n.:Vad hm4 lakcíme:4100. Bercttyóújfalu'Móra F. u. 36lA.')
polgfuijogi é8bÍintetójogi
felelósségem
fudaÉában
kljelenterrr,
hogj.a kt'zbeszerzés
tá€).át képezősm|gí|túÁs
Eljesítéséhez
sát&segesma$rarszakmai
nyelv tárgyalókepes
ismereévelrendelkezem'

Gyula,201l.november
16.
aláírás
ElóttÍlnkmilt tanúkelótt:
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NYILATKOZAT

Alulírott Erdész Bélr (a.n.:NémethRóz4 lakcíme:5700 Gyttl4 Hold u.10.) polgárijogi és
btintetójogifelelősségem tudatában
kijelentem,
hogy a közbeszerzéstiryyát kepeá szolgáltatásteljesíteséhez
sziikségesmagyar szakmai
nyelv tárgya.lóképes
ismeretévelÍendelkezem.

Kelt: Gvula-2011.november17.
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aláírás'
Előtílnk mint tanúkelőtt:

Nev: eoi J.ft'ta*.t1d-t'.*,
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1Az
a|á ke||írnia'
a te|jesítésbe
bevonnikívántszakértónek
4án|atbanmegje|ö|tVa|amennyi'

NYILATKOZAT

ÁlulíÍottErdész Balázs (a.n.:FaÍkasMagdolna, lakcíme:5700 Gyrrl4 Hold u.10.)polgfui
jogi ésbiintetőjogifelelősségernhrdaíában
kijelentem,
hogy a közbeszerz€s táÍgyátképezószolgáltatásteljesítéséhez
szükségesmagyarsza,laIlai
nyelv t.írgyalóképes
ismeretévelrendelkezem.

Kelt Gyula,2011.
november
17.
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Cím: S.(epft'trr"u,4*a r'lo'
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' Az ajánlatban
megje|t|tvá|amennyi'a ie|jesítésbebevonni klvánt szakértőneka|á ke||íÍnia.
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N}i[.ltl.oz{í
áltásáíó'
az ajánlatÍovőá.NÉel
ajáí oÚÚ$zctiléhE€ tremde|kezésre
szerződé$megnévezése
Megbíz^i szeuódés a ,'Kéíeghúu Nag,kizség szenuyvíúólóutónak M|,itése,lI. űtern',
tórgú beruházós ,neg\,IlísíúÍsóhoz
szlikségesMérnöhi Íeladatokellótúsa,,pÍojekt'
megvalósításáhozszükségesmémöki ésmúszakiellenőri tevékenység
ellátásáIa.
Alulírott szántai Llászló, nrint az ERBo-PLAN Kfi. aj.iDlattevóáltal ajánlotl Prcjektvezető
Mémök kijelentem' hogy résá veszek a fent említettközbeszerzési eljánásban.KÜelentem
továbbá' hogy az ajárúatsikerességeeseténképes vagyok dolgozni és dolgomi kívánok
azokban a teÍvezett idős2k(ok)bai' és az ajádaÍban szerepló beosztásban' mel}Te
vonatkoáan önéletrajzomatben}'újtották:

Met.ó|

Meddíg

Kiviteli szerzódésaláír'ásrítól

Szerződésteljesítéseig

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs mrás ol}an kötel€zettségem a feÍ.t ]elzett
időszak(ok)ra vonatkozóan, anelyek az e szerzódésbenvaló munkavégzésemet
brírmilyen
szempontbólakadr{lyoaúk.
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Gyul4 2011.november16.

aláínás

Elótliink mint tanúk€lőtt:
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NYILATKOZAT
az aján|attovőáltal ajánlottgzemélyzet
rendelkEzésre
í|Iásáról
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vállrlkozfui szer'ódés xét€s.házá Naryközsóg rzennyvízhálózaíínak bővítése,II.
útem''Íár5/úberuházás megvaló8ításáhozszük!égesmérnöki feladatok ellátására.
Alulíott Erdesz Bé|r' mint az ERBo-PLAII Kft. ajánlattevö áLltalajádott ME.vzlI
szakéÍtó'kijelentem,hogJ.Iésáveszek a fent említettközb9szerlsi eljárrásban.Kíjelentem
továbbá,hogy az ajánlat sikerességeeseténképesvagyok dolgozni, ésdotgozníkívánok
azokbana tervezettidőszak(ok)ban'ésaz ajánlatbanszeÍeplóbeosztásban'melyre
vonatkozóanönéletrajzomatbenyújtottik:

Nyilatkozalommal kÜelentem,hogy nincs más olyan köt€lezettségem a fentjelzett
időszak(ok)mvonatkozoa4 amelyek az e szerződésbenvaló munkavégzesernet
brírmilyen
szemDontbólakadiálvoz ák.

Kelt: Oyul4 2011.november16.
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Az ajánlatban
(Kbt'67' s (3)
megje|ölt
vatamennyi'
a te|jesltésbe
bevonnikÍvánt
szakértőnek
bekezdés
b)pont)alá kel|Írnia,
|ndokott
ese|bentöbb idószakis meoielö|hetö.
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NYILATKOZAT
az ajáD|attevőált8l ájánlott személyzet
rendelkezésre
állásáról
Vá|lalkozásí szerzói|és''KéteryhrízaNaryk.izség szen!}ryízhálózatának bóvítése,II.
ütem'' tárgyúberuhrízásmegvalósításához
szükséges
mérnöki feladatokellÁtására.
Alulírott Erdész Ba|ázs, mint az DRBo-PLA}I Kft. ajánlattevó áltat ajáÍtlottME-KÉn
szakéÍtö'kijelentem'hogy résá veszek a fent említettközbeszerzésieljárrásban.Kijelentem
továbbá' hogy az ajánlat sikor€sségeeseténképesvagyok dolgoali, ésdolgozni kívánok
azokbana tervezettidőszak(ok)ban,ésaz ajáÍllatbanszereplő beosztásban,mel}Te
vonatkoáan önéletrajzomat benylijtottá&:

Nyilatkozatommalkijelentem,hogy nincs má5 olyan kötelezettségema fentjelzett
idószak(ok)ravonatkozóan' amelyekaz € szerződésbenvaló munkavégzésemet
bármilyen
szempontbólakadályozJri&.

ép2é a,v

Kelt: Gyul4 201l. november16.

aláírás
Elófiink mint tanúkelőtt:

Né'. eJ|l(\nfu"?.ő&.t"Cím: Sl*
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Cko. í5n

ULzt} l UJ,,'pq1;

hO'

a teljesÍtésbe
bevonnikívántszakértónek(Kbt'67. s (3)
Az ajánlatbanmegje|rhva|amennyi'

bekezdés
b) pont)a|áke||írnia.
,
|ndokolt
esetbentöbb idószak is megje|Ö|hetó.
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NylLATKozATl
kiegészítő
tájékoztatásokról
Vállalkozási szerződés',KétegyházaNagyközségszennyvízhá|ózatának
bővítése,II.
ütem'' tárgyúberuházás megvalósításához
sziikség€ smérnöki feladatokellátására.

AlulírottErdészBéla (képviseli:
az ERBo-PLAN Kft.{') mintajánlattevőkÜelentem,hogy
a fentemlített
közbeszerzésieljárásban. '..' számú'valamennfaz eljifuássoliínkibocsátott
kiegészító
tájékoáatástátvettem,ésjelenajiínlatom
elkészítése
solánazokatfigyelembe
vettem.

Gyuta,2011.november
17.

Erdesz Béla
ügyvezető
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ERBO"PLANKFI,
5700Gyularoctu.10

^dTszám 11c4J2722.a4
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