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AJANLAT

KÉrncyHÁz,t NAGYKÖZsÉG szrNNyvÍzuÁr'ózarÁN'q,x
BŐVÍTÉsE, II.ÜrBu-
VÁr,lar,xozÁsr SZERZoDÉS ..KÉrocyrrÁza
N,q'cyxÖzsÉc szolqlwvÍzrrÁr-ózlrANar sŐvÍrÉst,
II. ÜTEM'' r,tncyÚ.nnnuHÁzÁs llocvar,ósÍrÁsÁrroz
szÜxsÉcns PRoJEKTMENEDZSMENTI FELADAToK
nLLÁrÁsÁn,q'

KÉsZiTETTE: VTK INNosYsrf,M KFr.
l134 BUDAPEST' PATTANTYÚS U. 7.

BUDAPEST, 201 l .  szeptember
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FELOLVASTLAP

1 . AjánIattevő neVel:

AjánIattevő címe:

AjánIattevő teIefonszámaI

Ajánlattevő teIefaxszáma:

WK Innosystem Kft.

1134 Budapest, Pattantyús u' 7.

275-84s7

216,1695

I
I
I
I
I

2' AjánIat tár8YaI

Kéte8vháza Nagykö'sé8 szennwízhá|ózatának bővítése, ||. ütem

Vá||aIkozási szerződés ,,Kétegyházá NagYközsé8 szennyvízhá|ózatánák bővítése,

||. ütem,,tárgyú beÍuhá'ás me8va|ósításához 5zükséges projektmenedzsmenti ÍeIadátok e||átására.

3' Az a].ánlat számszerűsíthető adatai:

Az ajánlatt€vó á|u|| a|án|ott
áÍ:

10.800.000,- Ft + AFA
azaz Tízmi||ió.nyoIcszázezer

forint + á|ta|ános for8a|miadó.

Budapest, 2011. szeptember 19.

1 Ktzós aján|attéte| esetén a fe|o|vasó|apon fe| ke|| tüntetni VaLaménnyi aján|attévö cé9 adatait,

a konzorciumi megá||apodásnak megfe|e|óen megje|Ö|ve a képvise|ót'

/,
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AJAN  LATI  NYI  I .ATKOZAT

VálIaIkozási szerződés ,,Kéte8yháza Nagyközség szennWízhá|ó2atának bővítése, ||. ütem,, tár8yú
beruházás megva|ó5ításához 5züksé8es projektmenedzsmenti Íé|adatok e||átására.

A|u|írott VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, PattantYús U' 7') társaság (ajánIattevő), me|yet
képVise|: Dr' Major Veronika

az  a | ább i  ny i I a t koza to t  t e s s zük :

MegVizs8á|tuk és fenntartás Va8y kor|átozás nélkü| e|fogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési
e|járás ajánIati dokumentációjának fe|téte|eit. Kije|entjük, ho8y amennyiben mint nyertes
aján|attevő kivá|asztásra kerÚ|ünk, az aján|ati dokumentációban fo8la|t szo|gá|tatást az
ajánIatban meBhátározott dÚért szerződésszerűen te|jesítjúk.

Elfo8adjLrk, hogy amennyiben o|yan kitéte|t tettünk aján|atunkban, ami e||entétben van az
ajánIati dokumentációvaI vagy azok bárme|y fe|téte|éve|' akkor az ajánIatunk érVényte|en'

E|tekintünk saját szerződéses fe|téte|eink aIka|mazásátó|, é5 e|fogadjuk a2 al 'án|ati
dokumentációban |évő szerződés.tervezetet és szerzódéses fe|téteIeket a szerződéskötés
aIa pjáu|.

Az ajánIat benyújtásáVaI kijeIentjÜk, hogy am€nnyiben nyertes a].ánIattevőnek nyi|vánítanak
benn(jnket, akkor a szerződést me8kötjük, é5 a szer2ődést te|jesítjük az aján|ati
dokumentációban é5 az ajánIatunkban Iefektetettek szerint.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánIat esetén a közösen ajánIatot tevők szemé|Ye nem
vá|tozhat sem a közbeszerzési e|járás, sem az annak a|apján megkótött szerződés teljesítése
során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a kö2ö5 ajánIattevők egyetem|e8esen fe|e|ő5ek mind a
közbeszerzési e|járás, mind az annak eredményeként megkötiitt szerződés te|jesítése során'

TudomásuI Vesszúk, hogy amennyiben mint nyertes ajánIattevők szerződést kőtúnk, köteIesek
VagYunk azokat a szakértőket a szerződés te|jesítése során rendeIkezésre bocsátani, akiket jeIen
aján|atunkban megneveztünk, tekintetteI arra, hogY ez a köte|ezettsé8onk szerzódéskötési
ÍeItéteInek minősü|.

4.

1 .

3 .

5 .

6 .

7' Nyilatkozunk a Kbt' 71' 5 (1) bekezdés a) pontja a|apján, hogy a közbeszerzés tárgyának
a|ábbiakban me8határozott részeive| összefügBésben a kö2beszerzés értékének tíz száza|ékát
meE nem haIadó mértékben a|Vá||aIkozóvaI szerződést kötünkI

A közbeszerzés azon Íés2é,
ame||ye| összefü8gésbén a

közbeszerzés értékének 10%.át
nem me8ha|adó méÍtékben

szer'ődést fog kötn|

A közbeszer'és é.tékének lM.át nem megha|adó
méÉékben igónvbe vénnIkívánt alvá||a|kozó neve és

cÍme, amennylben az eIkaImasság|
*övete|ményekn€k való metÍe|e|éshet |ténybe vészi
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köteIezettségeket'

Budapest, 2011. szeptember 19.

Nyiatkozunk a Kbt' 71' 5 (1) bekezdés b) pontja a|apján, hogy a szerzódés te|jesítéséhez a
közbeszerzés értékének 10%'át me8ha|adó mértékben az a|ábbi a|Vá||a1kozókat kíVánjuk igénybe
Venni, fe|tüntetve az a|Vá|lalkozók mel|ett a közbeszerzés tárgyának a20n részét is, ame|ynek
teljesítésében a me8je|ö t a|vá||a kozó közreműkődik:

9' Nyi|atkozunk a Kbt' 71. 5 (1) bekezdés c) pontja alapján, hogy a szerződés te|jesítéséhez
a|ábbi erőforrá5t nyújtó szervezeteket kiVánjuk i8énybe Venni:

A közbesze12és
értékének 1o%.át

meghaIadó mértékben
igénybe venni kívánt

alválIaIko2ó

A közbeszelzés azon |észe, ame]|ve|
összefüg8ésben a közbeszerzés értékének
10%.át meghaIadó mértékben szeÍződést

Íog kötni

A te|jesítés
aránya (%)

ErőforÍást biztosító
5zervezet me8nevezése

Az aIkaImassági feItóte|, ameIynek i8azo|ásához az
erőforlást igénybé veszi
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Nyi|atkozunk a Kbt' 70' 0 (2) bekezdé5e a|apján, hogy az aján|attevő
középvá||a kozásokró|, fej|ődésÜk támogatásáró| szó|ó t örvény
m ik rová |la Iko zá s n a k/!llyá]!aLLQz!!s!aLlki zé pVá |la lko zásn a k. minősü|.

Nyi|atkozunk a Kbt' 72. 5 a a|apján, hogy ajánLatunk megtéte|e során f igye|embe
munkavá||a|ók védeImére és a mUnkafeltéte|ekre Vonatkozó a teIiesítés he|vén

szerint

Vettük a
hatá|yos

Major veronika

8yve2ető igazgató

. A nerTr kíVánt sztveg tör|endől

r,
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TartaIomjegyzék

A Kbt. 54' g (2) bekezdése 5zerinti je8yzéket az a|ábbi fe|soro|ás tarta|mazza'

t
T
I
I
I
I

oIdaIszám

FeloIvasó|ap 1

AjánIat i  nyi|atkozat 2

TartaIom]egyzék 4

Igezo|ások, nyiIatkozatok, dokumentumok 5

Közös ajánIatteVők jeIen kózbeszerzési e|járásra tekintetteI a|áírt hatá|yos
megá||apodása

cégkivonat 6

A|áírási címpé|dánY

Aján|attevő(k), a közbeszerzés értékének 10%.át megha|adó mértékben
igénybe venni kívánt a|vá||a|kozó(k) és erőÍorrást nYújtó szervezetek
i8azo|ásai és nyi|atkozatai a kizáíó okok tekintetében

18

AjánIattevő nyi|atkou átá a kizáró okok tekintetében 19

A közbeszerzés értékének 10%-át megha|adó mértékb€n igénybe venni
kívánt eIvá||aIkozó nviIatkozata

Az erőforrást nyújtó suervezet nyiIatkozate

APEH iga'o|ás z5
VPoP i8azo|ás 25

Aján|attevő(k), a|vá||a|ko'ó{k) és erőforrást nyújtó szervezetek i8azo|ásei és
nyi|atkozatai a pénzü8yi és gazda5á8i aIkaImessá8 i8azotásáíá

30

Eves beszámo|ók

Nyi|atkozát a Kbt.66. 0 (1) bekerdés c) pontia tekíntetében

Al'án|attevő(k), alvá||aIkozó(k) és eÍőforrást nyújtó szervezetek i8azolásai é5
nyi|atkozatai a műs'aki, i||. szákmai aIka|masság i8azolására

54

Nyi|atko'át a Kbt. 67. 0 (3) bekezdés a) pontja tekintetében, va|amint a Kbt.
68' 5 (1) bekezdése szerinti i8azo|ások

55

Nyi|atko'at á Kbt.67.5 (3) bekezdés d) pontja tekintetében 51

szakértők a|áírt öné|etrajzai 58

szemé|yzet vé8zettsé8ét igazo|ó dokumentumok

NyiIatkozat nyeIvismeret tekintetében 63

NviIatkozeta rendeIkezésre á||ásró| 64

A Kbt. 65' 5 (3| bekezdésének a|ka|mazásá

E8yéb i8ázo|á5ok, dokumentumok 65

NYiIatkozát kiegészítő tájékoztatásokró|

Al ajánIattevő á|taI fontosnak tartott egyéb dokumentumok

;l'u
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Cégkivonat 1' oldal ' összesenl 7

&
a

Kő.ígazgatási és lgazság ügyi M inisztérium
céginfornációs és az E]ektronikus Cégeljárásban Közrenúkődó szalgálat
1o55 BudaDest' Kossuth tér 4'

Cégkivonat

A cg'01.09.064965 cégjegyzékszámú VTK |nnosystem víz., Térmészet és Körny6zetvéde|mi Kor|áto|t Fe|e|ósségú
Társáság (1í30 Budap€st' Pattantyús utca 7.) cég 2011' szepteínber 20. napián hatá|yos adatai a köVetkezŐk:

|. cégformátó| függet|en adatok

l .
cégjegyzékszárn:01.09{64965
cégforÍna: Kor|áto|lfe€|ósségŰtársaság
Bejegyezvei 1989112]2A

VTK Innosystem Viz., Természel és Kömyezetvéde|mi Koíátolt Fe|e]ősségű Társaság
Hatályos: 2oo3|a7 h5 .''

A cég róvi.Iitett e|nevezése
WK Innosystem Kfr.
Hatá]yos: 2oo31o7 |15 '.'

A cég székhe|ye
1130 Budapest' Pattantyús utca 7'
A változás idópantja: 2010106|o1
Bejewezés ke]te: 2o1a|06|22 Közzétéve: 2o1a]o7l 15
H atályos : 2o1 a la6|a1'''

A cég fiókte|épe(i)
8231 Ba|atoníü€d' Kosáolányi sétány 5'
Hatályos: 1997 ]11 |15.''

HU-5600 Békéscsaba. Kinizsi utca 4.6'
A vá ltazá s id őpontj a : 2008l'|o|2o
Bejegyezés ke Ie : 2ao8h 1 ] 1 a
Hatályos: 2008ha|20'''

HU.9026 GyőÍ' Báthory utca 7' a' ép'
A v á lt ozá s i dópontj a : 2ao9 ]o9 n7
Bejewezés kehe: 2o09|o9/1 4 KözzéÍéve: 20o9l 10|aa
H atá lyos : 20a9lo9lo7'''

A |étesítő okiÍat ke|te
1989. december6.
H atályos : 19891 1za6''.

1991' máÍc us 13.
H atályos: 1991 la3| 1 3'''

1991. december I3.
Hatályos: 1991 h2h3 . ''

19g3' ÍebruáÍ 1.
H at á lyo s : 1 993 ] 02|01'''

I
t

f,

Í
lt

I
I
I
I

2 .
212.

3 .
312.

5.
5t2.

7.
7 t 1 .

713.

8.
8t1.

at2.

8/3.

814.

t
I
t
I
I
I
I https://8ov'o-cegjegyzek.húIMonline 201 1 .



Cégkivonat

8/5' 1997' május 15'
H atáIyos: 1997 lo5l 15 ..'

8/6' 1997' novembeí 15'
H atályos: 1 7 I11 l 1 5..'

8l7. 1998. október 28'
Hetályos : 1 8|12Io2'''

8/8. í999. február 8.
HáÍábos'' 1999/03/16''.

€/9. 200'l. októb€r 1'
H.tályos: 2001 l 1 1 h3 .''

aho, 2003' június 5'
HetáW: 20o3lo7l15 ''.

8/1'|. 2008. jú||us 22'
Béiegyezés kene : 20o8log2.|
Hatályo8:2@u0al21 ...

8112. 2008. októbor20'
B ejé we zé s ké ft e : 2ooa 1 1 l 1 o
HaÍayos:2@8h1ho '.'

8/13. 2009. szeptember 7.
Béjagyézés kdte: 2o09l09l1 4 Kjzzétéve: 20o9h0lo8
Haté|yos: 2oo9lo9h 4 ..'

a l14. 2010. június 1.
Bejewézés kéne : 2010106122 Közzátéve: 2o1on7 I15
Hatályos:2o1uo6n2 ...

9o2. A có9 tcvókonFóg.
9145. Mémökit6vékenysé9,tanácsadás

Fót6vók6ny3óg.
Belégyézé s kélt6 : 2o09n2]27
Halályos: 2009|02127'''

9/46' Hu|ladékújrahgsznositása
Bejewezés ke e: 20o9n2j27
Hatályos: 2oo9lo2l21 ...

gl47. Épo|etbontás.ft'|dmunka
Bej ewe zé s ke lta : 2009 l 02127
Hatályos:zolgn2n7 '..

9l4a. Ta|ajmintavéte|'próbaíúrás
Bdjegyezós kefte: 2o09l0z27
Hatályos: 2ú9n2n7 ...

9/49. Adatfeldo|gozás
B éjé 9y o zé s ké lte : 2009 1 o2l 27
Heélyos:2llgnzn7 ...

9/50. Adatbázis.tovék6nys€9'on.|iíl6kiadás
Beje we zé s ké lte : 20o9l oz 27
Hatályos: 2@sn2n7 ...

i
!

^ ' / .(/:2
^< hftos://gov. e-cegiegyzek. hu/l MOnline+'



Cégkivonat

9/51

3. oldal' összesen: 7
l'll
i

9t52.

9/53.

9154.

9/55.

]VŰszaki ku|alás' fej|esztés
B ej eg ye zé s kel t e : 2009 l o2l 27
H atáIyos : 2009 lo2l27'.'

|V|Üszaki Vjzsgá|aÍ, e|emzés
Bej€gyazé s kelte : 2009 nz27
H atályos: 2oo9l02l27'''

lv4áshova nem soÍo||. egyéb gazdasági szo|gá|iatás
Bajewezé s keke : 2o09l02l27
Ha!ályos : 2009102127',.

szennyvíz gyűjtése, kezelése
B ej e w€ zé s ka l te : 2009 l o2l 27
H atályo s : 2009lo2l27 ..'

Hu||adékgyűjtés' -keze|és
Bej e 9 y e zé s ke lte : 2oo9 ] o21 27
H atályos: 2009|02|27 .''

szennyezódésmentesilés
Beiegyezé s kefte : 2oo9 n2I27
H atályos : 2oo9l02l21'''

Egyéb szoftverszaktanácsadás' .e||átás
B ei eye E s kel t e : 2009 I 021 27
H atályos: 2ao9lo2/27''.

Uz|etviteIi lanácsadás
B ej e we zé s kel te : 2009 l o2l 27
H a|á lyos : 2a09lo2l27'..

Titkári. ÍoÍd ítói tevékenység
Bejewezé s kaua : 20oslo2l27
H atályos: 2009lo2l27'..

[,íémöki tevékenyseg, müszaki tanác.sadás
Fótevékenység'
A v áItozás időponl a: 2o0an7 D2
Bejegyezés kelte : 20o9lo2|27
H atályos: 2oo9l02n7 .''

Slennyezödésmontesi|és' egyéb hu||adékkeze|és
A vákozás idóponla: 2oo8|0.7l22
Bej e gy e zé s k€ ft € : 2009 l 02l 27
Hatályos: 2oo9l02l27''.

Építési terülel e|ókészltése
A v áltozás jdőpontja: 2a0sl07 D2
Bej e g y e zé s ke k e : 2oo9 l o2l 27
H atáIyos : 2009|02127 ..-

Egyéb kiadói tevékenység
A váIozás idópontja: 2o0a|07 22
Bejewezés ke lte : 20o9lo2l27
H atályos: 2oo9lo2l27 .''

számÍlógépes píogramozás

9/56.

9t51.

9/58.

9/59.

9/60.

9/61.

9t62.

9/63.

9164.

).20. https://gov'e-ceáegyzek'hu/IMonline 20r1.



cégkivonat

9/65.

9/66.

9t67.

9/68.

9/69.

9t/0

9n1.

9n2.

9n3.

9n4.

9n5.

A véltoás id6po,Íja: 2o08lo7t22
Béjé we zé s keft 6 : 2009 ! 0i,27
Hatályos: 2ffift2n7 ...

|nÍoÍmádó.{echno|ógiai &Ektánácsadás
A váftoág ldöpontja: 2008n7 n2
Bejegwzés l<e[e: 20Bn2n1
H at él yos : 2009 l 02 n7'..

Adatfe|do|gozás' web.hosáing 3zolgállatás
A válloás ldőponla: 2008!07 n2
Bejegwzás ke e: 2o09n2n7
Hatály$:2úgn2n7 ...

PR. kommunikáció
A váftoáí ldóptúe: 20ouo7t22
B éhgy azé s kefté : 2009 l 02l 27
H atélyd' : 2@s lo2!27 ...

Uz|étvite|i' egyéb vezét&i tanácsadás
A váhozág |dópontJa: 20oan7 n2
Boiegwzés kehé: m09n2J27
HatAWs:2@9n2n7 ...

Biote.fi no|ógiai kulatfu ' fej|észtás
A változ# ldópontta: 200al07 n2
B.l.gyezés kelte: 2o0p,Mx27
H atályos: 2009102127 .'.

Egyéb |emészottudományi, múszaki kutatfu, fej|esáés
A vtlt,k ldöpútja:2008!07 n2
Bajewzés k6rre: 2oo9n2n7
HaÉlyos'] 2@9n2l27 ...

Tár6adaloÍltudományl' humán kutatás' fejle6zté6
A véftozás iddpoínia: 2o08lo7E2
Bejégyezés kelte: 200gb2n7
HatáÚos: 2úg02n7 ...

FodÍtfu' to|rÍÉcso|ás
A váltoá9 idóponla: 200€]/07|22
BelBgyozás kelb: 2oogl02n7
H atáIyog: 2oo9tl2l27',.

M'n.s. €gÉb szakma|' tudományos, műszaki levékenység
A válÍozás ldóponla: 20o8Jo7l22
B.Jegyezés Relte: 2o09lo2n7
Hetály6:2oo9n2n7 ''.

KonféÉnciá' k9Íé6k€d€|mi b6múaló 3zeruezés€
A vá]tozás idópohtia: 200an7 p2
Be! eg ye z& ke lte : 2O0g | 02.27
He|dyos: 2ú9lo2Í27 ..'

Te|ajminlavétel, próbatiíás
A véftozás idóponla: 20o8n7 n2
B.legyezés ketle : 20091021 27
Hatdy8:2ú9n2n7 ...

rú.
.z

"?.3 https://gov.e.cegiegyz€k.bÚIMonline



cégkiVonat 5. oldal, összesen: 7

H at á|yÓs: 1 999|03| 1 6''.

13' A képvise|etr€ jogosu|t(ak) adatai
13/6. Darázs Atl |a más munkáVá|a|ó (an': Paulik E|zsébet)

2000 SzentendÍ€, Pász|or utca 59'
Adóazonositó je|: 83381 03780
A képvise|et módja: öná||ó
Jogviszony kezdeie: 200S/0S/07
A váitazás idópont|a: 2a09]o9l07
Bejegyezés kelté: 2ao9]o9]1 4 Közzétéve: 2o09/1ola8
H atá]yos: 2oo9lo9 l07 ..'

1317. dr' Major Veronika Úg}^r'ezetó (veze|ó l.sáségvise|ó) (an': lcsei veronika)
1134 Budapes|. Patlantyús u|ca 9' 3' em' 7'
Adóazonosító ie|: 8313224606
A képViseIei mód]ai önál|ó
Jogviszony kezdeter 2008/07/22
A váftozás idöpontja: 2o09l09l07
Bekgyezés keIe: 2009109|14 Közzétéve: 2009l'|o]oa
Hatályosr 2009/09/07'..

14 A könywizsgá|ó(k) adatai

9n6.

10 .
10/1.

20.
20t3.

2 1 .
2113.

Osszeg

Ósszesen | 4750000

AGENDA 21 Könywizsgá|ó Koíláto|t FeIe|ósségli Társaság
HU-1094 Budaoest. Ferenc tér6.7' B' éo' 409' |ház'
cégiegyzehszám -9!E$.]]EJ

MÚszaki vizsgá|a|. elemzés
A vá llozá s idópantj a : 2oaua] n2
Bejewe zé s kelte : 2oa9laz27
H atá lyas : 2aa9l02l27' ' .

A műkódés béfejezésénék idópontja
Határozat|an'
H at á lyas : 1 99o|02|o1,.'

A cég jégyzett tókéjé

A kónyvv zsgá]atért személyében is fee|ós szemé|y ada1aiI
csizmádiáné HegedLjs ||ona (an': ̂ ledgyesi Jullanna)
1094 Budapest' Ferenctér 6.7' B' ép' 409. |ház.
Jogviszony kezdete: 2008/07/22
Jogviszony Vége: 2012105/31
A változás idöpontja: 2o08l07l22
Bej ewe zé s kefte : 2oaal08l21
H 1tálws : 2aa8/07 l22'',

A cég slatisztikai s'ámje|e
10333655-7112-113-01.
Bejewe zé s kelte : 2o08l0 1 h 8
Hatályas: 2aa3lo'| ]o1 '.'

A cé9 adószáma
Adószán: 1033 55.241'
Kózosségj adószá'rj HU 1 0333655'

https J/gov.e-cegjegyzek.hlílMOnline



cégkivonat

32.
3212

3213.

3214.

ó' oldal,

3215.

3216

A közösségi adószán nyitásának dátuma: 20a4|05|01'
Bejegyezé s kelle : 201o|a6| 22
Hatályos: 2o1al06|22 ,, '

A cég pónzforga|mi je|zószáma
1 0300002-20321 264 -20023285
A száÍn a megnytásának dátuma|2004/03/09'
A pénzío rg a|mi je|zószámot a N4KB BANK zRT íí051 BIJDAPEST' VÁc] utca 38) keze|i'
cégjegyzékszám: -9]:]q91EE..]
H atatyos : 2006105h2 ...

1 0300002-20321 260-00003285
A számIa megnyitásának dátuma: 1990/06/12.
A pénzforga|rn je zószáÍnot a |ti]KB BANK zRr (051 BUDAPEST, vÁClutca 38) keze|i'

_  ^ " " ^ ^ . ^ ^ " .  I
Ue9]egyze[szár.: v |. Iv.UrUJJ. I

Bejeqyezés ke|te: 2a07 |02]06 KözzéÍéve: 2ao1lo3l0'|
Hatályos : 2007 102106 ..

1 0300002-20321 260-4882001 I
4 szám|a .lsgny'lásdnaI d á|Lna| 20071o4,26 '
A pénzforga mije|zősámot a MKB BANK ZRT í7051 BUDAPEST, vAcl utca 38)keze|i'
Cégjegyzékszám: o1.1Go4o952 |
Bejegyezés kelte: 2007 la5l03 l<jzzétéve: 2oo1 la5l24
H alályos: 2oo7 lo5lo3'..

1 0300002-2032 1 260-49020030
A szám|a mégnyitásának dátuma| 2009/1Tl03.
A pénzfoÍga|mi jeEószá mot a MKB BANK ZRT íí051 BtJDAPEST, vAc]utca 38) keze|i'

.  ^" "^ ̂ '^^É. IuegjegyzeKszam _:l_l::::::J
Bejeqye zés ke|te : 2oog ] 1'| l 1 0
Hatályos: 20a9l.|1 l1o'''

I  0400164-50526565 5451 1008
A szám|a ínegnyitásának dál].r'a: 201on2l22,
A pénzfoÍga |mi je|zósáÍnot a Kereskede|m és Hte]bank Rt. (705í Budapest Vigadólér 1')keze|'
ueglegyzekszam
Bejewezés kelle: 20'|0102126 Közzétéve: 201ol03h 8
H atályos : 2o1 a 102]26'..

10400164-50526565-5451 1015
A szárn a megnytásának dátuma:2010/03/01'
A pénzforga|mi je|zósámo| a Kereskede|Íni és H ite|bank R1' (1a51 Budapest viqadó tér 1,)keze]i

^ .  , "  ̂ , ,^ , "  1LesjesyzeKszam,__jlu:::j::J
Beje gye zé s kefte : 20 1 o|oa05
H atályo s : 2a1 ola3las'''

32t7.

1
1t '17.

1Í8 '

||. cégformátó| függő adatok

Atág(ok)adatai
Darázs Alti|a (an,: Paulik EÍzsébet)
2000 Szentendre, PásztoÍ U 59'
A társaság iíányításál bi2tosító befo|yáso ás mértéke:ielé'.ós'
H at á l yos : 2003106105'.'

dr' lúajor Veíoniká ía'-: /cseiveronika)
1134 Budapest. Pattantyüs LJtca 9' 3' em' 7'
A lag sági iogViszony kezdetei2009/09/07
A vá]tozás idópantja: 2a09lo9l07
Bejegyezés ke]te: 2ao9|o9|14 Kózzétéve : 200gl 1al08

?2
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ll 3;"Jli.""1]ll,'lá ." ̂
J  B  1092 Budapes| '  Fádayu '22 '  | | '  l- 1476 3330. Fa\ 476 ll39

I7030|wz57 5/z0| l. ügyszám
Alulírott dr. Viola Katalin, mint dr. Viszoki Szillvia kőzjegyző mellett működő
közjegyzőhelyettes a közjegyzőkrő| szrlő 199|' XLI. törvény 136. $ (1)
bekezdés i.) pontjában foglalt jogkörben eljáLrva tanúsítom, hogy a jelen
tanúsítványhoz ÍarÍoző, hét oldalból álló cégkivonat Közigazgatási és
Igazságigyi Minisáérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálat údán lekért Cg. 0l.09-064965 cégegyzékszám alatt
bejegyzett társaságra, 20|1. (ke11őezeÍ-tizenegyedik) év szeptember hónap 20.
(huszadik) napján nyilvántartott adatokkal mindenben megegyezik.------.---.
Kelt Budapesten, 201l. (kettőezer-tizenegyedik) év szeptember hónap 20.
(truszadik) napján. _------
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DR ,  V ISZoK I  SZ I LV IA
budapesti közjegyző
E 1092 Budapest' Rádayn.22.II.I.
I 476-3380, Fax: 476-3389

7|030N /2577 |20|1' ügyszám
Tanúsítom, hogy ez a hiteles másolat az előttem eredetiként íelmutatott, egy
oldal terjedelmű, illetékbélyeg nélkiili aláírási címpéldánnyal mindenben
mpnec-a- iL

Kelt Budapesten, 2011. (kettőezer{izenegyedik) éV szeptember hónap 20.
t  l u s z d u r ^ t  r  r d  L r  t d r  r .  - - - - - - - - - - - - -

atalin
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NYILATKOZAT KIZARO OKOKROL

A|u|írott VTK Inno5y5tem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u' 7.) társásá8 (aiánlattevő), me|yet
kéovise|| Dr' Maior Veronika

az a|ábbi nvi|átkozátot tesszük:

Nem á ||nak fenn ve|ünk szemben a k.izbeszerzésekről szóló 2003' évi cXXlX. tórvényb €n fog|a|t alábbi
kizáró okok, me|V szerint nem |ehet aián|attevő, aki;

Kbt.60'5 (1)bekezdés:

a) vé8eIszámo|ás a|att á||, va8y Vonatkozásában csóde|járá5 eIrende|ésérő| szó|ó bírósági Végzést
közzétettek, Va8y az eIlene indított felszámo|ási e|járást ].ogerősen eIrende|ték, i|| € tő!eg ha az
aján|attevő (a|vá|laIkozó) szemé|yes joga szerinti hason|ó e|járás van folyamatban, va8y aki
szemé|yes joga szerint hason|ó he|yzetben van;

b) teVékenységét feIfüggesztette vagY akjnek tevékenységét feIfü88esztették;

c) 8azdasáBi, i!|ető|e8 szakmai tevékenysé8éveI kapcsoIatban jogerő5 bírósági íté|etben megá||apított
bűncse|ekményt köVetett e|, amíg a büntetett e|őé|ethez fű.ődő hátrányok a|ó| nem mentesú|t;
i l|etó|eg akinek tevékenysé8ét a jogi szeméIIyeI szemben aIkaImazható büntetől 'o8i
intézkedésekrő| szó|ó 2001. évi c|V. t örvény 5. 5'a (2) bekezdésének b), i||ető|eg g) pontja a|apján
a bírósá8 jo8erős íté|etében kor|átozta, az eltiltás ideje a|att, i||etőleg ha az aján|attevő
tevékenysé8ét más bíróság hason|ó okbó| és módon jo8erősen korlátozta;

d) közbeszerzési e|járásokban va|ó részvéteItő| jogerősen e|ti|tásra kerü|t, az e|ti ltás ideje alatt;
f) koÍábbi _ három évné| nem ré8ebben |ezáÍu|t - közbeszerzési e|járásban hamis adatot 5zo|8áltatott

és ezért az eUárásbó| kizárták, i|lető|eg a hami5 adat szo|8á|tatását jogerősen megá|lapították, a
jogerősen megá||apított időtartam végéjg;

i) korábbi közbeszerzési e|járásban 2010' szeptember 15-ét köVetően köt ött szerződéséVeI
kapcso|atban a 71' s (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti a|Vá||a|kozó fe|é Íenná||ó (vég. vagy
részszám|ából Íakadó) fjzetési kóteIezettsége lo%'ot meghaIadó részét nem tell'esítette, Vagy
fizetési késede|me meghaládta a f izétési határidőt követő 15 napot - annak e||enére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fé| a részére határidőben fizetett ., és ezt jogerős é5
vé8rehajtható közigazgatási, i||ető|e8 bírósági határozat me8á||apította, kivéve, ha a hátározat
ke|tezésének időpontja réBebbi az ajánIatokkaI kapcsoIatos eredményhirdetést mege|őző két
évné|.

Kbt' 61' 5 (1)bekezdé5:

a) gazdasági, j||ető|eg szakmai tevékenysé8éVeI kapcso|atban - i it évné| nem ré8ebben meBhozott -
joBerős bírósá8i íté|etben m egá ||a pított jogsza bá |y5éÍtést követett e|;

b) a t isztességte|en piaci ma8atartás és a versenykor|áto2á5 ti|aImáró| 5zó|ó 1996. évi LV||' t örVény
(Tptv') 11' 5.a, vagy az EuÍópai Közösséget |étrehozó szerződés 81. cikke szerinti_ öt éVné| nem
ré8ebben me8hozott - jo8erős és vé8rehajtható versenyfe|ü8yeleti határozatban Va8Y a
VersenYfe|ügyeleti határozat bírósá8i fe|ü|vizs8á|ata esetén a bíróság jogerós és VéBrehajtható
határozatában megá||apított és bírsá8gal sújtott jogszabá|ysértést követett e| Versenyeztetési

I 7 tA
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e|járás során; i||ető|eg ha az ajánlattevó .|yen jo8szabá|ysértését más versenYhatósá8 VaBy bíróság
_ öt éVnél nem régebben .jogerősen megá|lapÍtotta és e8yúttal bírságot 52abott kij

c) korábbi - ot évné| nem ré8ebben |ezáru|t _ kózbeszerzési etjárás a|apján Vá||alt s2erződéses
köteIezettségének m e8szegé5ét joge rős közi8az8atási, i lIető|e8 bíró5á8ihatározat meBá||apította.

KijeIentjük továbbá, ho8y a|Vá||aIkozóinkkalszemben nem á||nak fenn a fent rész|etezett Kbt' 60 s. (1)
bekezdés a).i), 61' 5 (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok.

Budapest, 2011. szeptember 13.

...-...'*'-_-

Dr.rl laiorVeronika
yvezetó igaz8ató

c,
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NEMZETI ADo Es VA}'íHIVATAL

ÉszAK - BUDAPEsTI A'ÓlGAZGATósÁGA
ÜGYFÉLKAPCSoI,ATI oszTÁLY 1.

1139. BI]DAPEST/ PETNEHÁZY UTCA 6-s.
e l e fon :412-7400  / ' 7  5oo  " Ie l e fax t  4L2  - ' t  456

ilililililil|ilillilt||ililtl
Ügy i ra t s zám :  6951155701

r
I
I
í

I

t
t
t
t
t
I
I
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T

99yszám:244a1 . /a985
Ugy in tézó:  v i sz1ó  I1d ikó

EGYUTTES ADorGAzolÁs

A  k ö zbesze t zések r ó l  s z ó1ó  2003  '  éví  cxx Ix .  t o rvény  6o .  s  (1 )
bekezdésének  e )  pon t j ában  és  a  63 '  s  ( ' ) - (8 )  bekezdésében  fog la l Laknak
megfe1elóen a rendelkezésemre á11ó dokumentumok - nyi1vántartások -
o f a P J a r r  f Y d z u f e L r r  r r u l j y .

vTK INNosYsTEM vÍz-' tsRuÉszBr- És xönN.yezrTVÉDEBíI KoRrÁToI,T
r,ar.nr,őssÉcű TÁRsAsÁG

{103336s5-2-41)
]'13o BÜDAPEST PATTANTYÚS UTCA 7'

adóa ' l anynak  a  Nemze t j  Adó -  és  Vámh iva l a lná1  e l en  i gazo l á s  { j adásának
napján nyi1vántartott adótarlozása és vámtartozása, adók módjára
behajtandó köztartozása és végrehaj tásÍa. vagy vísszatartásra átadotL
k ö z ta r tozása  n incs .

Ezen 19azo1ást az adóalany kérelmére kózbeszerzési pályázaton történó
fe lhaszná l á s ra  ad tam k1 .

E -  á -  i í F 7 T ' j c  r é a  q - ^  d á  |  L ] - ^ - . ' . - : - .  - . . . . . z á s  b e s z e d é s é r eI v | , v | ' y f u q J r a f 4 P u r a L a ! L v
. . . . : |^há  á  f Á r l  né r ié ' ]^1 -  .é ' ] ha sZná1á s i  cé l onf ! a r r y  u f v  q f J  a !  a r v ^ l q , , I

kívü1 más célra nem használható fe1.

Ezen j 'gazolás tartalmazza a Nemzeti Adó' és vámhivatal adóztatási
szetvél\ez t örvényen a1apuló adó, bílság, pót1ék (ideértve az i1Ieték,
az  Egészségb i  z tosí t á s i  A1apoL  meg i I ]e t ó  i á ru ]ékok  és  egészsé9ü9y1

.  n t ' . ' . - r  j r  ^ :  ? r ^ c í r i c i  ^  I  r n ^ l -  m A d i  ] ' ]  A r Á  r i  l  l | ]  Á ] . . ] .  :! t v L - a ) d L  v l a -  t  o  , ! / u Y v , l v , - - e

magánn} 'ugdí j  pénz ! ' á r j  t agdí ] ,  i l l e rék)  ,  adó< mód j á ra  beha j  r andó
k.ózl:altazes, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivata1 vámszervéhez
tórvényen alapuló vám, adó, pót1ék, bírság megfizetésére vonatkozó
ada toka t .

f óos z táf ], 've ze !ó - he 1yet!e s
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Ugy i ra t s zám:  6951155701

Budapests, 2011. szepleÍüer 14.

fóos z tál}.Ve zetó - he 1yeEtes
E11enólzési azonosító: 4aL4,77 49' l.1'06!557 5370'7719'7 1

címzett I
r./ PAPP ZSUZSANNA

1048 BIJDAPEST KÜÍ,só SZIIÁGYI ÚT 20 3em. 5
2./ ÍraLEer



DR ,  V ISZoK I  SZ ] L v l A
budapesti kö7"icgyzó
N 1092 Budapest, Ráday u' 22. II. 1.
I 476-3380, Fax:,176-3389

1 |030 /II]257 6 /20|l. ügyszám
Tanúsítom, hogy ez a hiteles másolat az előttem eredetiként |elmutatott, kettó
oldal terjedelmű, illetékbélyeg nélkiili' a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
szárazbéIyegzőjének lenyomatával ellátott együttes adóigazolással mindenben
megeg) e,/ik. ------
Kelt Budapesten, 2011. (kettőezer{izenegyedik) év szeptember hónap 20.
íhuszadik) napj án. ----_-----
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AjánIattevő(k), aIvá||aIkozó(k) és erőforrást nyúitó szervezetek ígazo|ásai és
nyiIatkozatai a pénzügyi és gazdasági alkaImasság igazo|ására

Éves beszámolók

Nyilatkozat a Kbt.66. 5 (1) b) pontja tekinteteben

,/ 
, .



IGAZSÁGÜGYI Es RENDESZETI MlNIsZTÉRIUM
NFoRMÁcITs És AZ ELEKTRoNIKUs cÉGELJÁRÁSBAN

KÖZREMÚKÖDl szoLGÁLAT

í0EB
lOEB/A
lOEB/M/41
lOEB!MIA2
IOEBiE.O/A

t
t
I
I
I
I
I
T
T
I
I

10EB-02

cégadatok (A)
ég neve: VTK INNOSYSTEM KFT
éq]eqyzékszáma: 01-09-064965

székheIye 1095 BUDAPEST
KVASSAY JENo úl 1

Adószáma: 10333655-2-43
KsH ie|zÖszámai 10333655-7112-113 .01
(B)
Beszámo|ó alálÍására jogosull vezetó liszIségviselóDR MAJOR VERONIKA

BESZAMOLO ADATOK (C}
Beszámo|ó lípusa; NoR|\íAL EGYszERUs|TETÍ EVEs BEszAMoLo
Benvúitás oka: ÜzLET| ÉVET ZARt
céo üzIel i évének mél|éqíordu|ónaoia: 2009.12.31.
Beszámo|ási idÖszak kezdete és véoe: 2009.01.01.  -  2009.12 31
]énzeovséo és Dénznem: EZER HUF
Beszámo|ó elfoqadásának idöpontjaI 2010.05.20.
-eqfóbb szerv határozatának száma: 36.
N/|éí|eq Vá|aszlott lÍpusa: A'tÍpus
EIedménykImutatás kó|lseqeIiáÍása: osszkiiltséq eIiárássa
lvlegkÜ]désÍe kelü|ó dokumentumok: Kiegészí1ö meIlékIet

Adözott eredmény leIhaszná|ásáía Vonalkozó
határozal

FüggelIen kÖnyvVizsgá|ó i jeIe ntés
KtzzététeIi ktItségtérítés beíizétését lanúsító [IAK

D)
\ céo könYwizsqá|atra kóte|ezett-e: GEN
KtnyvVizsqá|ate|véqzéséért íeIe|ős személv neve: cslzMAD|ANÉ HEGEDUs ILoNA

Ktzzété|eIi kó|tségté|llés befizelésének igazo|ása: A kózzé|éleI kt|Iségté.|lés rnegf'zelés.e keru|t'
Kelt: BUDAPEST ,20 lO  05  20 .

10EB-0214
Beszámo|ó a|á|íására ioqosu|tvezelö tisztséqvIse|ö neve
Beszár.lo|ó a|áiÍásáÍa iooosLJ|t Vezetd tIszIséqVIse|ö neve
Beszámo|ó a|á' lasaÍa iooosL|| veze|ó | 'szlséqViseIo reVe
Beszamo]ó a|á|/ásá'a ioqosuIl Vezel ö | iszlséqvIse'o neVe
Beszámo|ó a|ákására iooos'u|l Yeze|ó tisztséqvise|ó neve
Beszámo|ó a|áirásaía pqosuIl Vezeló tIsztséqVIse|ó neve:
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Bes2ámoIó a lására ]ooosu]| vezétó tiszlségVse|ö neVe:
Beszámo T a á ására iogosuIl Veze|ó t isztséoVseto neve
Beszárno|T a rására ioqos! l vezetó t isztséqVselo neve
Bes2ámo|ó a rására ioqosuIt vezetó |iszlséavise|ó neve
Beszámo|ó a Íására ioaosL]|t vezetó tisztséovise|ó neve

NoRMÁL EGYszERÚs|TETT ÉVEs MÉRLEG ..A.. tíDus

cégnéV] VTK INNosYsTEtú KFT cégjegyzékszám: 0í.09"064965
KsH szám 10333655.7112-113.01 Pénzegység: EZER HUF

Beszámolás idószak: 2009'01'01' ' 2009' 12'31'

1
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I lap 2/3

rétel (soí) meonevezés E|rzó évMódosílásIárqvév
1 q' BeÍekteteti eszkÖzók (02 +04'+06. soí) 24561 57364
2 |, lmmateriá|is javak 15E
3 2. sorbó|: Immateriá||s javak érlékhe|yesbílése
4 ll Tárqyi eszktztk 22085
5 4 sorbó|: Tárqyi észktztk értékheIyesbítése

||| Befektetett pénzi]qyi eszkÖzok 2318 1699
6' soíbó| Beíektetetl pénzÜgyeszköztk énékheIy9sbÍlése
6 solbó|: BeÍekteletl pénzÜqyeszkóztk értéke|ési kilItnbözete
B FoÍgóeszközök (10'+1 1 +14 +16' sor) 115638 284838

10I. Kész|etek 15584 10184
t l l Követe|ések )8774 163490
121 1' sorbó|| Ktvelelések éÍléke|ési kultnbtze|e

11' sorbó|: származékos ÜqY|etek oozit|V értéke|ési kü1önbözete
|||. ÉrlékoaDlrok

1514 sorbó| ÉrlékoaDiÍok éíékeIésI kÜ|önböze|e
16IV' Pénzeszktzök 31280 110564
17c AktIv idóbeli eIhatáro]ások 327

szköztk tsszesen (01.+09,+17 sor) 140968 343029
19D' saiát tóke (20'+22'+23 +24'+25.+26 +29 sol) 84128 211989
20 ' Jeqyzétl tóke 4750 4750

20' sorbóll visszaVásárolt tuIaidoni lészesedés névérték€n
22 l' Jeqyzett' de még be nem Íizetett tókec)

||' Tóketaíla|ék
24 IV. Eredménvtarla|ék 45384 4571
25 r'. LekttÖlt tarta|ék 12150 83950

NoRMÁL EGYSZERÚsíTETÍ ÉVEs MÉRLEG ..A.. lipus

cégnév:
KsH szám]

Beszámo|ási idöszak:

VTK INNOSYSTEI' KFT.
10333655-7112-113-01
2009.01.01. - 2009.12.31

cég]e9yzéks2ám: o1.09.06496
Pénzegység: EzER HUF

Té1el (sor) íneqnevezés |ózó éV l.Iódosításrál9yéV
26V|' Ertéke|ési tarta|ék (27,'28' solok)
27 rtékheIvesbltés értékelési larla|éka
28Va|ós értékelés érléke ési larta|éka
29 y'|l' lúér|eq szel nl eíedmény 21844 127860
30E cétanaÉkok

F' Köte|ezettségek (32 +33'+34' sol) 55105 130261
32 |' Hátrásoroll ktte|ezetlséaek
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NoRMÁL EGYszERÚs|TETT ÉvEs EREDMÉNYK|MUTATÁS''A., típus
(ös3zkö|tség e|járá33a|)

IGAzsAGÜGY| És RENDÉszET| N,lINIszTÉRIUN4 ' cÉGlNFoR|\4AcITs És Az ELEKTRoNIKUs
cÉGELJÁRAsBAN KtzREMUKtDt szoLGALAT

www.e.be szamolo.irm.hU . Elektronikus beszámo|t minden jog fenntartva (c)2009-2010
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33 |. HosszÚ e áratü ktte ezettséoek 1427
34 || '  RtVid Ie]áratú ko|e|e2e|tséqek 53371 12923A
3534 sorbó|: KóteIezettséaek értéke|ési különbtzelé
36 ]4 sorbT|: származékos ügyletek negatíV értéke1ési kü|rnbozele
37G, Passzív idóbe|i eIhatáro|ások 1735 179
38Források tsszesen (19'+30 +31 +37 sor) 140968 343029

cégnéV:
KsH száín:

Beszámo|ási idószak:

WK INNOSYSTEM KFT.
10333655-7112-113-01
2009 .01 .01 .  -  2009  12 .31 .

cég.Jegyzékszám: 01.09.064965
PénzegységI EzER HUF

Iéte (sor) meqnevezés E|Őzó évlúódosItásIáíqYév
1 ' Enékesltés nettó árbevéte|e 510018 1129754
2 I Ak||Vá|l saiát Ielies||rnények érléke 114
3 ||' EqYéb bevéte|ek 1959 481
4 ll' sorbó|] Visszalri értékvesztés
5 V Anyagje||egú íáford|tások 19859

r'' szemé|yi ]e||egú ráfordÍtások 138660 153975
y'|' Er1ékcsrkkenési Ie||ás 7944 i560
r'|| ' Egyéb láíoÍdítások 8718 8057

) r'l|, sorbó|: ér|ékvesz|és 2071
10q Uzemi (üz|eti) tevékenYséq etedménve (l '+.||'+|||'.|V.V'.V|'.V||'24538 141784
11V||l' Pénzüovi mÚVe|elek bevéle|ei 501 3826
12V|l|. sorbó| értéke|ési kü|önbtzet

IX' Pénzüovi müveletek ráfo|dltásai +29 1181
14 IX' sorból értéke|ési kÜ|tnbözet
15B PénzÚqyi múve|ete| erednénye (V||| .|x ) 72 2045
16c szokásos vá||a|kozási eÍedír'énv (*-A +.L ' 24610 143829
17X' RendkíVül i  beVéleIek
18(|' RendkíVúli ráfordítások 310
1 ! 0' RendkÍvÜ|ie|edménY (X'.X| ) .310 -40
tcE' Adózás e|őtt ieredmény (+.c +-D') 24300 143789
21XlI Adóíize|ési köleIezettséq 2456 15929
22F Adózott eíedmény (+-E .X|| 21844 127860
23G' Méí|eo szerint| eÍedmény 21444 127860

Iap 3/l nz'/ al
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I. Altalános rész

l) A Kft ' 1989.ben kezdte meg működését.

Cégjegyzék száma: 0l-09.064 965
Működésj formá]ai Korlátolt Fele]ósségű TáÍsaság
Tevékenysége: Vizgazdálkodásikutatás,kísérletifej lesztés
Tulajdonosail belf ö ldi magánszemélyek 100 %
Tulajdonosj szeikezet változása 2003.ban történt, kivásrirlással.

A Társaságnál a számviteli Tv. elójrása alapján a könywvizsgálat kötelező' A Társaság
kön}.Vvizsgálatát az Agendá 2l' Kft' látja ei, éves 700.000 Ft dtazás fejében' A kön}'vvlte]i
szolgáltatást a Ready Cash Kft. képvise]etében Karkalik Gábomé mérlegképes könweló
végzi (reg.szám: l204l3)'

A Társaság 47 %.os részesedési viszonyban á1l a Pl Aqua Kft.vel (székhely: Bpest' 1095
Kvassay J,u.l.).

2) Vá1asztott számViteli po1itika

A társaság 2004-ben a megkezdett számvit€li politikái alkálmazta, amely szerint
egyszerűsit€tt éves beszámolót készit, az eredmény kimutatását összköltség eljárással
vezetr le.

Az amortizáció elszámolásánák teivezett ]eíÍását az adótörvényben megia|áIozott
kulcsok alkalmazásáva1 végzi, míg az 100-000 Ft alatti eszközöket egy összegben
kóltségként besz€rzéskor elszámolja.

A Társaság a rendkivüli eseményeket a számvit€1i törvényben foglaltak szeÍjnt értékeli
és jeleniti meg'

ll. A mérleg és az éledmény kimutatás különbözó tét€leihez kapcsolódó részl€t €s
magyarázatoki

|) |mmateriá|is jarak á||omány\ áltozásr E Fl.ban
Megnevezés tsszes
]) Bruttó éÍék 01'0l-én 1',l85
2) Aktivá1t éÍék 0
3) selejtezés
4) Brutló érlék 12'31-én 1185
5) Halmozoll Écs 0l '0l.én 1621
oJ rargyLooszal(t ts.L ) 158
7) Selejtezés 0
8) Halmozott Écs 12'31-én 7185
9)Nettó érték l2'31.én 0

/ , ,
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2) lnsatlanok á|lománYvá|tozási E Ft-bÁn
Mesnevezés tsszeq
I) Brunó énék 0 |.0l-én 2640
2) Eladás 0
3) Bruttó éÍték l2'3l-én 2640
4) Halmozott Écs o1'ol.ón I166
) l  larqvrooszaKt EL5

6) Halmozott Écs l2'3l.én t279
7) Nettó érték 12'3l.én l36 l

3) TársYi eszkiizök állománwÁltozása E Ft.ban
Memevezés tsszes
l) Brurtó énék 0l.0l-én 42853
2) Ak|ivált é'ték 28ó9
3) seleilezés. énékesités 0
4) BÍutto énék l2'3l.én 45123
5) Halmozott Ecs 0l'0l-én 26411
6) Tárgyidőszaki Écs 6289
7) seleitezés, értékesítés 0
8) Halmozoü Écs 12.3l.én 32100
9) Nettó érték l2.3l-én 13023

4) Befektetett pénzügyi eszközlik l2.3l-i állományg
EFt-ben , l tsszes

Tanós részesedés esYéb vállaikoztísban 1400
Lakáshitel 299
Osszesenl 1699
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7) A Kft. Dénzeszközei |2.3l.én E Ft.ba|l Ossaeg

Pénztár 168

Bankszámla 109796
lsszesen: 110564

9) Rövid lejáratú kötelezethégek l2.3l-én €Ft-brn Osszeg

Belföldi szálIitók !12652
Adótartozások 16542

tsszesen: 129234

6) vTK Innosystem Kft. követ € lés óllományr l2.3l-én
E Ft-ban

Belf ö ldivevők 13 5935
Külföldi vevők 0
Előles 19948
Kaució 275
Athúzódó áfa 4814

Esyéb adókövetelések 2337

EPYéb követelés 181

ossz€sen 163490

l0) Létszám és bérsdrtok

Orsreg
2009. évj bérköltséP 109542
Eevéb személvi iellesú kiÍlzetés 72272
Átlagos slatjszhkai létszám 18
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IlI. Tájékoztatóadatok

Budapest, 20lo. MÁrus 20.

Dr. Major Veronika
ü8Weze!ő igazgató
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l) vagyoni he|yz€t az eszköz és tőkeellátottság a|akulásának bemüt9tása E Ft-ban

Megíevezés
Összeg

Me8oszlási
vlszonyszám

%
l ) Befekletett eszköztk 5T 364 16,76
2) FoÍsó eszközök 284838 83,24
3 } VaEvoni eszközok 342202
4) saiát tőke 211989 61 . 95

5) Ides€n tóke 130213

2) Pénzüsvi és |ikviditási helYz€t E Ft-ban
Mepnevezés 01.ian 31.dec

j) Pénzeszkizök 31280 l105ó4
2.) Követe]ések 681't 4 ló3490
3) RővidleiáÍatu kötelez' 53371 129234
4) Saiát tóke 84128 211989
5) Befekt€tett eszközók 24561 57364
6) Készlelek 15584 10784
7) Fiz€tőképessés (1+2'3) 46683 144820
8) stabilitás foka (5+ó 4) 0.48 0,32

3) Jövedflmi he|vzel bemutatás. E It-ban

Mepnevezés 01.ian 31.d €c

l) Értékesjtés nettó Árb€vétele 5 10018 I t29',t54
2) Esvéb bevéteIek+kamat 2460 4301
3) osszes bevétel 5t2418 l l340ó I
4) saiát teli ' énéke l t4 0
5) Bruttó terme|ési éíék 512592 l  l 340ó l
ó) Anvas iellesij ráfordítás 819859
7) Hozzáadott éÍték 180361 3 t4020
8) Énékcs<lk}enési Ieirás '1944 65ó0
9) Neltó termelésiénék t124tT 301642
l0) Átl. statisztikailétszám (fő) t7 18
l l) Élőmunka hatékonysás (5:I0) 30152 ó3003
l 2) Befektetett eszközök 24561 57364
l 3) Eszközhatékonysás (5| l 2) 20.81 19.1'l



Jegyzőkönyv

amely készült a vTK innosystem Kft ' taggyű]éséröl, 2010.05' 27-én, a Társasá8 székhelyén'
l095 Budap €s l '  Kvassay J'u l. sz' alarl '

Jelen vannak:

Dr' Majol veronika tag, ű8}^/ezető képv' üzleüész: 61'92 %
Darázs Atti la tag képv' üzletrész: 38'08 %

A tag8Élés összehivása szabályszerűen tönént, és miv€l azon minden tag jelen van,
határozatképes

Napirend
l ' Napirendi pont: 2009 évi mérleg és beszámoló ismertetése
2' Napirendipont] 2009 évi adózolt eledmény felhasználása

)') A taggyűlés jóváhagyja a kön)'Wizsgálói je]entéssel alátámaszlott és az üg)'vezető által
beÍnutatott 2009' évi méÍleget 343.029 i6Ft.íö(jsszeggel és l27'860 eFt adózott eÍedménnye]
jóváhagyja'
2.) E8}rlttal €Byhangú döntéssel megáIlapodnak, hogy a 2009. évi eredmény nem kerül
felosztásra osztalékj(ént'

F€nti taggyűlési hatá'ozal 86. sorszámma| bekerÜl a HatáÍozatok könWébe'

K .m. f

r
I
t
t
t
i
-

I
I

Dr. Major Veronika Darázs Atti|a
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AGENDA 21 II

Fü 88 e cn *ón),wi $ 9 á ló i Plénlé'
a WK ]nnoslslém |.íd- Te,mészel. é! Kön,eze édelni Ko liloh Felelősségíi Td|sasáR (]09s Budlpes|,

f'assoy Jenő úl l.) lula).lonosolnak

Elvégeat.lk a vTK lnnosyst€m vlz'. T.rmész€t. és Köm]ezetvéd€|Í'i Kor|Átolt Fe|elósség0 Tárlaság
me]lékelt 2009' évi egyszerúsitett éves beszámolójának a kÖnyYYiAgálatál' anely egyszerúsjl €n éves besán]oló
a 2009' d.c€mbel 3 ].i fordulónsprB elkészíett méÍlegbó|. hdlben az esúözök és fo,|ásoh .&vczl; vé?öss&ge
313 029 e Fl' u ,né eg su hli ercdnén} I27 860 . F| -, .s az ez.n idóponttal végzödó éw€ vona*ozó
ercdm.ny.ki utát]isbó]' valalniÓtkiegészitö meIlék1€lból ál1.

Az cgyszeÍűslten éves beszáÍnolónak a !ámvibli törvényben foglá)tak és a Magyarországon élfog8doB
álblános gzá|nviteli elvek szerilt történó elkészÍése és valós bemutaÉse az ügyvezetés felelóssége. Ez a
f€lelósség mágában foglaljá az akár csá|ásból' 6ká. hibából eiedö, |ényeges bibás állltásokól menl.s
egyszeriisitet! éves besámoló €lkészítése és lalós benuritása sz.mponÜából r€l €váns bclsó cll.nör2és
kialakirásál' bevezeiését és f€nntaÍfuálj a megf€teló sám'itill politika kiválalaásál és alkalnaásál, valamint
az adon körülnények közÖí ésszerü sáovileli b.cslések .lkész|tésé|.

A mi fel€lósségunk az egyszerísitett év€s besámoló véIemé'yezése az elvé8zet! könywizsgálat alápján' A
könywizsgálato( a magyal N.mzcd KönywiB8ála stand9rdok és a kö'yvvizsgá]atra vonatkozó -
Mas/arorságon éryényes - töNények és egyéb jogszábályok alapját hájlottlk vég!€, A f€ntjek rne8követe1ik.
ho8y m€8fel€ljon* bizonyos.iikai kövclelnény.knek, valamint hos' a könyvYizsgálatot úgy terv€zuük meg és
végezzük el' hogy kel|ó bizonyosságot s?er€zzül* aÍról, ho$/ az e$/szerijsltett év€s beszimoló n.n] tan'lma7
lényeges hibás á|lítlLsokal'

A könywizsgá|al magában fogla|ja olraí' eljáások végrchajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyhékot
szerczni az egyszenisiktl éves b.számolóban szer.pló össz.g€kólés közálét€|c}oól' A kiválasaott eljá'ások,
bel€éÍtve az egysz€Íüsít€tl éves beszámoló akáÍ csalásbó]' átáÍ hibábó| er.dó, |ény€ges hibás á|llúsai
kockáza1ának f€lmérésé! is' a ktnywizsgáló ínegilélésétó| ffl8gnck' A kockáz€lok i]yeí fellnélés€kor a
köóywizsgáló az egyszerüsÍten évcs bcsámoló os/v.zctés áhali elkészllésc és va]ós b€mulaüsa szemPonljából
leicváns bclsó €]lenörzéí azén mél|egeli. ho8y olyan könywizsgálati .l.iáÍá'okal leÍvezz.n Íneg. aÚelyek az
adot| ktrulnények kÖzötl m€8f€le|őek, d€ nem azéÍt' hogy á vÁl|Blko2ás belsó elienörzésének halékonysá8ára
vonatkozóan vélemén!,l mondjon' A könywizsgálat magábgn fogla|jg továbbá ̂ 2 alkalrnazoí szlínviteli
álapelvek megfelelóségének és az ügyv€ze|és sárnvireli becslései és52.í]sé8ének' va]am.nt a2 egyszerúsitelt
ev€s beszamoló átfogÓ bemutalásánBL élTélelésé| is

M€ggyózódésünk. hogy a megszerzen könywizsgá|ati bizonyiték elegcndó és úegfelelő alapot n)ÍÍ
könyvviégálói áÍadékunk (vél€mén!unk) megadásához'

A kónwlizsgálat sorá! a VTK lnnosyslem ví''. T€rhlsz€( -.3 Kórny€zetYédelni Kor|Átolt Fél€|6s5égli
TÁrses.g egysz.rüsltett éves besárlrolóját, annak ÍészLii .s tétcl€jl' azol kÖnyve|ési és bizonylati á|áánrasálsál
a2 érvényes máBlsr Nemzeti Könyvvlzsgálati standlrdokbán fo8lel!ák szrrint fé]ulüzsgálluk' és €nn.k alapján
elega'dt és megfel€ló bizon).osságol szereaunl arÍól, hos/ az eg'szerüsh€í éves bcsámo|ót a sziünvileli
lörvényben foglaha} és az álalános sánvitcli elv.k sz.rint kélzítcnék €l. VéleÍnén}ünl szerinl az
egyszeriishetl .vcs bcsámoló a vTK InÍosystém vÍz,. Természel. és Kiirny€z.tvéde|:ni Kor|áto|l
F.|.l6$égí T{rs'sá8 2009. decembcr 3l.én bnnálló va$/oni. pénzu&vi é s jÖvedelnr i ielyze!éróI me8bíáaló és
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AZGATÁS| ÉS lGAZSÁGÜGY| MlN|SZTÉR|Ul/l
RMÁcIos ÉS AZ ELEKTRoNIKUs cÉGELJÁRÁSBAN

KtZRE|\4ÚKÖDo sZoLGALAT

11EB
11EB/A
11EB/M iAí
l1EBIMIA2
't lEB/E-O/A

r
T
I

11EB-02

cégadatok (A)
0éq neve: r'TK INNOSYSTEIVI KFT
céqieqVzékszáma 01-09-064965

székhelye: 1134  BUDAPEST
PATTANTYÚs utca 7,

qdószáma: 10333655-2-41
KsH Ielzoszáma: 10333655-7112-113-01
lB )
Beszámoló a|ákására ]ogos!|t Vezetó t isz1ségVise|ó
neve:

Cr. MAJOR VERONIKA

3ESZAMOLO ADATOK (C)
BeszámoIo tiousa NoRMAL EGYsZERÜsiTErr ÉVEs BEszÁfu4oLT
Benyújtás oka ÜzLET| ÉVET ZÁRT
cég Uz|etr évenek mér|egfordU|onap]a 241012.31.
Beszámo|ási dószak kezdete és Véqe: 2010 41.01. - 2014.12.31
PénzeqYséq és pénznern: EZER HUF
Beszámo|ó eIfogadásának idöpontja: 2011.05 24.
eofóbb szeN haláÍozatának száma: 87-88

Mér eq Vá|asztott iIpusai q tíDus
redménykimutatás kö ltségeljárása: csszkTltséq eIiárássaI

MegkÜ|désre kerÜ t dokumen1umok: Kiegészítő meIlékIet
Adózott eredmény feIhaszná|ására vonatkozt

halározat
FÜg9étIen kt nyVv izsgá |ói jé entés
Ktzzététe| kt|tségtérÍtés befizetését tanÚs|tr [.4AK

iqazo|ás
D)
q céq konvwizsqá|atra kote|ezetl'e IGEN
KrnvVVizsqá|at eIVéqzésééd feIe|ős személv neVe: ]sIZMAD|ANÉ HEGEDUs ILoNA
ÍE)
KözzéléteIi kö|tségtérItés befizetésének igazo|ása: q kozzétete|| ko|tsegtéíiles rregf'zelésíe |.e.L||
Kell BUDAPEST, 2011.05.24.

11EB-OZ|A
BeszámolT a á íására jogl)su|| veze|ő | isztsé9ViselÖ neve
Beszámo|ó a á |ására jogoliu t Vezetó tisztségviseió neve
BeszámoIT a á rására jogoliui1 Vezeto tisztségVise|ó neVe
Beszámo|ó a á rására jogollu1t Vezető tisztségV
Beszámo|ó a]árására jogosLIl Vezetó tiszlségVse|ó neve
Beszámo|ó a|áiÍására jogosl'JIt Vezetó tiszlségvselö neve
BeszámolT a|áírására ioqosu|t vezetó tisztséov



-ü;ry
eszámoIT a á ető t sztséovise|ó neve

Beszámo|ó a á rására ioqosuVezetö t sztséqvise|ó neVe
Beszámo|ó a á rására jogosu Vezetd t iszIségV se|ó neVe
Beszámo|ó a á rására iogosu vezető tisztségv se|ó neve
Beszámo|ó a á rására iogosu Vézétó tisztséqV se|ó neVe

NoRMÁL EGYszERÜs|TETT ÉvEs MÉRLEG '.A.' típus

cégnéV| VTK INNosYsTE|V KFT'
KsH szán'.r: 10333655.71 12.,1 1 3-0,1

Beszámo|ási idószak: 201a'a1'01, -2a1a.12.31

cégjegyzékszám: 01.09.06496
Pénzegység: EZER HtJF

lr
Ir
lt
t
t
I
T
t
t

NoRMÁL EGYszERÜS|TETT ÉVEs MÉRLEG .'A'. tíDus

Iétel (sor) meonevezés 1özŐ évMódositás rárovéV
1 A' Befektetett eszközrk (02'+04'+06' sor) 57364 196643
2 |' Immateriá|is iavak
3 2, sorbTl: lmmateriá|is iavakértékhe|yesbltése
4 ||. TároVieszktzök 55665 195243
5 4. sorbT|j TáÍovi eszkÖzÖk értékhe|yesbÍtése
5 Il|. Befektetett pénzl:jgyi eszktzök 1699 1400
7 6. sorbó|: Befektetett pénzügyi eszktzök éftékhe|yesbítése
B 5. sorbó|: Befektetett pénzÜgyi eszktjzök értéke|ési kÜ|önbözete
I B' ForgTeszköztk ( '10.+1 1'+14'+16' sor) 284838 295165
10|. Kész|etek 10784 26170
11||' Követe|ések 163490 1041't3
1211' sorbó|: Ktveté|ések értéke|ési kÚ|önbtzele
1311' sorbó|: származékos 0gy]etek pozitíV értéke|ési kij|önbözete

l||' Ertékoaoirok
14' sorbT|] Értékpaoírok értékelési kÜ|Önbtzete
|V. Penzeszközök 110564 164822

17c' AktíV időbe|j e|hatáÍo|ások 327 1300
Eszktztk összesen í01.+09 +17' sor) 343029 4S3108

cégnév
KsH szám

Beszámolási időszak:

VTK INNOSYSTEM KFT.
'10333655-7 1 12,1 13-01
2410.01.01. - 2414.12.31.

cégjégyzékszám: 01.09-064965
Pénzegység: EZER HtJF

Iéte| (sor) meqnevezés E|i3zó évMódosÍtásTárovéV
19D' saját tóke (20'+22.+23,+24'+25'+26'+29' so|') 211989
20 |, Jeavzett tóke 1750 {750
2120' solbó|: Visszavásáro|t tu|aldoni részesedés néVértéken
22 ||' Jegyzett, de még be nem fizetett tókéC)
23l||' Tóketarta|ék
24IV. Eredménvtartalék 45?1 157239
25 V, Lekötött tarta|ék 13950 50000

V|' Ertéke|ési tarta|ék (27'.28' sorok)
27 rtékhelYesbÍtés értékelési tarta|éka
28 r'alós értéke|és ér|éke|ési tarta|éka
29y'||' |V|édeq szerinli eredmény 127460 84680
30E' cé|tana|ékok

Kötejezettségek (32 +33'+34. sor) 130261 194987
32 |' Hátíasoro|t köte|ezettségek
33 || Hosszú lejáratú köte|ezettségek 1427 80176

:l i L.t 7



iA@EryYe értéke|ési ku onbözete

Affi lÍ24!e4!e: !eYl!is!-! tÍV értékelési k i]|ÖnbÖzete

F;;;' ldrbe|r e|hataro|ások

íáéőr o'.:s!9LL1]!9 .!1 .!

t
t
t
t
T

NoRMÁL EGYszERÚsiTETT ÉVEs EREDMÉNYK|MUTATÁs'.A'. típus
(összkö|tség e|járássa|)

Téte (sor) megnevezés E ózó éVMódosÍtásIaÍoveV
|' Ertékesítés netÍó árbevéte|e 1129754 77 4338

2 || A[1iVá|t saját te]iesitmények é.(éke
3 ||| Eqyéb bevete|ek 481 239
4 I j l . sorbi|: Visszaírl értékveszlés
5 ]V Anyaqje]|eqú ráfoldÍtások 819859 490735
6 y' szemé|yi je||eqű ráfoÍdÍtások 153975 166729
7 Ertékcsökkenési Ieírás 5560 11658
I Eqyéb ráfoíditások 3057 8988
I sorbó]: értékVesztés 336
10A Uzemi (uz eti) tevékenység eredménye (]'+.||'+|||..|V'.V..V|'.V|l ')141784 96467
11V||| '  PénzÚqyi müVe|etek bevéle|ei 3826 7603
12V||i, sorbó| értéke|ési kü|onbtzet
13IX, PénzÜoVi mLjve|etek Íáíorditásai 1781 1733
1 4 |X sorbó] éftéke|és kü|önbózet
15B Pe.zÚgyi TÚVe|e|eh e.edné'rye lV'||.IX ) 2045 i870

c Szol 'ásos vá |a |ozás eÍedné1j (+-A +.B ) 143829 102337
17x' RendkíVÍj|] bevéte|ek
18x| '  RendkíVÜl i  Íáfordítások 40

D RendhíVu ] e|edmeny (X .X| ) -40
20E Adózás e|ótt]eredmény (+.c +-o ) 143789 102337
21 (|l Adof|zetesi kotelezettséq 15929 7657
22 F' Adózotl eíedmény (+-E xIL') 127860 94680
23G' N/]érleg sze|inti eredmóny 127 860 84680

l  | ' í  | t  I  Ad^Í?Aro . '  L^ ro |A7A r |- - . . .  - . - - .  . . - . -  - -  - . . seg
122|F' Adózott eredmény (+-E.XIl ')
123|G Me' e9 sze.1t| eíedmeqy

l_
KtzIGAZGATÁSI Es lGAZSÁGÜGY| [, l]NIsZTÉRIUlM . cEGINFoRMAcITs És AZ ELEKTRoNIKUs
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cégnév: VTK NNosYsTEM KFT
KsH szám: 10333655-71 12.1 13.01

o]ás i  doszak i  2a1a 'a1 'a I '  2010.12 31 '

cégjegyzékszám 01-09 064965
Pénzegység] EzER HUF
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Függetl €n kön)'r'!'izsgáIói je|entés

A vTK INNosYsTEM viz.' Te.nész€l. és KörnyezetvédeImi KorlátoIt FeIclősségrii Társaság tulajdonosain'k

E]vé8eíük a vTK lNNosYsTEM vi}' T€rmész€t és Környezeíéd€l'ni KoÍ|átoIl Fe|elősségű Társáság mel|ékelt
20]0.évi egyszerűsi1€tl éves beszámo|ójának a kÓnywizs8á|alái, ame]y egyszerLjsÍtett éves besámoló a
20 ] 0' december 3 ].i foldu ]ónapra elkészÍtctt mérlegbol melyben azeszkÖzÖk és fo.lások egyeá végósszege 493 l08
c F1, a mér|eg szerjn1i eledmény 84 680 e 11 .yeresé8 . és az ez€n jdőpontlal végzódő évre vonatko7n eÍedmény.
kimutatásbó], vaIamint kiegészi1ó me]lék]etból áI|'

A vze|ésÍeklőséqe dz egs?eÍűlíleÍ| éyes beszáholi,ét|

Az egyszerüsíletl éves besámo|ónak a száÍnvileli ttlvén)ben fo8laltak és a Ma8yaroszágon e|fo8adott á|ta]ános
számvileli e]vek szerjn1löíénó c|készílése és va|ós bemuta1ása az ü8yvezelés fele]óssége' Ez a fe]eiósség magában
fo8]a]ja az akár csalásbó|' akár hibábó| cledó' |ényeges hibás álIításoklól menles egyszerűsítetl éves besámoIó
e|készités€ és valós b€mulatása szempontjábó| rc]eváns be]ső ellenórz€s kialakÍását, bevezetését és feDn1altását; a
megIele|ó sámvileli poli1ika ki!álasz1ásá1 és alkalmaásál, valamint az adotl kórülmények közötlésszeÍú száÍnviteli
becslések e]készítését'

,1 ka n,J| i z s só l ó Íe l e ] ő s!. ge

A mi íele|ósségunk az egyszerűsjtetl éves beszámo]ó vé|cményezése az elvégzetl könyvvizsgá|at alapján' A
könyvvizsgá|atol a mag}ar Nemzeti Könywizsgá]ati slandardok és a könyvvizsgálatÍa vonatkozó Magyalországon
éNényes tÓruények és egyéb jogszabá]}ok a]apján hajtoíuk Végre' A fenliek megkóvctelik. hogy megfele]jÜnk
bizonyos elikai követelményeknek, va]amint hogy a könyvvizsgálalo! ú8y lervezzük meg és végezzilk eI, hogy k€l|ó
bizonyosságot szerezzünk aÍró], hogy a2 egyszeíűsíte( éves beszáÍro]ó nem tartalmaz lényeges hibás állitfuotat'

A könyvvizsgálal magában fogIa]ja ol)an €|járások vé8rehajtását, ame1yek céIja kőnywizs8áIali bizonyitékot szerezni
az e8yszcrűsílelt éves beszámo|óban szerep]ő össze8ekról és közzétéle|ckró]' A kivá]asáott e]járások, be]eénve az
egyszerúsi1etl éves beszámo]ó akfu csa]ásbó|, akí hibából eredó' Iényeges hibás állltásai kockázalának íelmérésélis, a
könywizsgáló megíté]ésélől fuggnek. Á kockázatok i|ycn fe]mélésckor a könywjzs8á|ó az egyszedsitetl éves
beszámoló űgyveze!és á]talj e|készítése és valós b€mulalása szempontjábó| Íel€váns b€lsó elIenőrzéslazért rnérlege|i'
hogy o]yan könywjzsgá]atj e|járásokal teIvezzen nreg, am€|}€k az adotl kTIí]]mények ktzrtl megfe]elóek' d€ nem
azéí' hog} a vá|lalkozás belsó ellenóÍzésének halékon}ságára vona1koáan vé|emény! mondjon. A kÖn}vv]zsgálal
maBában fo8|a|ja továbbá az a|kalmazoh sánviteli alape]vek me8f€]elósé8ének és az ü8yvezetés sámvite|j becs|ésej
ésszerűségének' va]amint az egyszerűsiten éves beszámoló átfogó bemu1alásának éíékelésélis'

Meggyóádésúnk. ho8y a me8szerzett könywjzsgálati bizon)í!ék e|egendó és megf€|e|ó alapot nyúj1kÖnywizsgá|ój
áIadékunk (vé1€ményünk) megadásához'

A kTnyvvizsgálal solán a vTK INNosYsTEM vlz-' Természel- és Körny€zet!éd€|mi Korláto|t F€lo|ősségű
Társaság e8yszerűsítet( éves beszámo|ójá1, annak !észeilés téle]eit' afuk kön)rye|ési és bizonylali alá1ám6Íásá1az
érvényes nragyar Nemzeti Kijnyvvizsgálatj standardokban fogla|1ak szelint felülvizs8áltuk' és ennek á|ap.ján e|egendó
és megfe]elő bizonyosságo1 szeIedünk arló|, hogy az egyszeíjsítetléves beszámo]ót a számvit€li lÖIlényben fog|altak
és az álla]ános számvite|i e]vek szer'nl készítették e|. Vél€mén)ünk szerjnl az e8yszerűsÍlett éves beszámoló a vTK
INNosYsTDM víz-, Természel. és Környezetvéd€|mi Kor|álo|t Fele|ósségú Társáság 20]0, decembel ]].én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jŐvedelmi helyzetélő | m€gbíáa1ó és valós képet ad.

BudaDest .20l  l '  máius 23,
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l) A Kft' l989.ben kezdte meg múködését'

CéElegyzék száíÍ|a| 0l-09-064 965
Működési foÍmája: Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenysége: Vízgazdálkodásikutatás,kísér|etifejlesztés
Tulajdonosai: bell i j ldimagánszemélyek 1000/"
Tulajdonosi szerkezet változása 2003-ban tönént, kivásárlással.

A Társaságnál a szánviteli Tv' clóirása alapján a könywizsgálat köteIező' A Társasá8
kön}.''vizsgálatát az Agenda 2l ' Kf1' látja el, éves l '200'000 Ft díjazás fejében. A kön)rr'viteli
szolgáltatást a Ready Cash Kfl' képviseletében Karkalik Gábomé mérlegképes kön)"velő
v égzi (r eg'szám: 1 204 1 3)'

A Táisaság 47 7o.os részesedési viszonyban áll a PI Aqua Kli.vel (székhely: Bpcst' 1095
Kvassay J.u.1.).

2) Választott számviteli politika

A társaság 2004-ben a megkezdett számviteli politikát a]ka]ínazÍa' amely szeÍint
egyszerűsíten éves beszámolót készít, az eredmény kimutatását összköltség eljárással
vezeti le.

Az amorÍizáci1 elszámolásának tervezett leírását az adótörvényben meghatározott
kulcsok alkalmazásával végzi, mig az 100.000 Ft alatti eszközöket egy összegb€n
köl lsé8ként beszerzéskor eIszámoIja'

A Társaság a rendkivüIi eseményeket a számviteli törvényben foglaltak szerint éíékeli
és jeIenÍti meg.

Il. Á mér|eg és az eredmény kimutatás kü|öíbiiző tételeihez kapcsolódó részletcs
magyarázatok:

l) |mÍbaleriá|is javak á|lományvá|tozása E F(-ban
Meg evezés Ósszeg
l )  B ru f t ó  énék 0 l '0 ] .én '7'785

2) Aktivált érték 0
3) Selejtezes 4288
4)  BruÍó  énék |2 '3] -én 3497
5) Halmozott ECS 0l.0l.én '7785

6) Tárgyidőszaki ÉcS 0
7) selejtezés 4288
8) Halmozott ECS 12'3l-én 349',1
q) Nettó énék l2'j ]-én



2) Insatlanok állomáDYváltozása E Ft.ban
Mesnevezés Osszeg
l) Bruttó érték 01'01-én 2640
2) Aktivált érték 170615
3) Bruttó érték l2'3l-én 1'7325s
4) Halmozott Écs o1'01-én 12',18
5) TáIgyidőszaki ÉCs 1459
6) Halmozott Écs 12'31-én 273'7
7.) Nettó érték 12'3l-én 170518

3) Táreyi eszközök ál|omán}ryáItozása E Ft-ban
Megnevezés Ósszeg

l) Bruttó efiék 01'0l-én 45723
2) AktiVált érték 9406
3) selejtezés' értékesítés l . l  i  99

4) Bruttó érték l2.31.én 41910
5) Halmozott ÉCs 01.0l-én 32'10r
6) Tárgyidőszaki Ecs 10199
7) selejtezés, éíékesítés 13199
8) Halmozott ÉCs 12'31.én 29't0l
9.) Nettó éíték l2'31.én r2229

4) B€fektetett pénzügyi eszközök 12.31-i á|lománya
EFt-ban tsszeg

Tartós részesedés esvéb vállalkozásban 1400

Osszesen: 1400

5) Készlet Ossaeg

Tovább nem számlázott közvetített szolgáltatás 261.70

I
I
t Í , ,



6) vTK IDno$ystem Kft. követ€lés állománya 12.31-éD
E Ft-ban

Belfoldi vevők 14416
Külfö idivevők 0
Elő|es' szerz'biztositék 18126
Kaució l 5 l
l.tIrúzódó afa 9318
Esyéb adókövetelések 1828
Esyéb követelés 2'14
Osszesen 104173

'rMffiili-

rl
[' q1

7) A KÍt. pénzeszközei 12.31.én E Ft-ban Os5zeg

Pénztár 538
Ban}számla 164284
Osszesen: t64822

8) Hosszú |ejáralú köte|ez € l lségek E Ft-baD tsszeq
Beruháztísi hitel 80000

PénzüsYi lízinE r76
osszesen 8017ó

9) Rövid lejáÍatú kötel.zet.ségek l2.31.éü eFt-ban tsszeg
Belft'ld1 szállitók 899s3
Adótartozások 4515
Egyéb kötelezenség ( garancia) 10343
osztalék 10000
Osszesen: 114811

10) Létszám és béradatok

összeq

20l0. évi béÍköltsés 121411
Egyéb személyi iellesu kifizetés 17324
ÁdaPos statisztikai létszám 19
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Tájékoztató adatok

l) vagyoni belyzet az eszköz és tókeellátottság a|aku|ásáDak bemutatása E Ft.ban

Mesnevezés
Osszeg

Megoszlási
vlszonyszám

Yo

l) Befektetett eszközök 196643 39,88
2) Forsó eszközök 296465 60,12
3) Vasyoni eszközök 49t108 100
4) saiát tőke 296669 60,16
5) IdePen tőko 196439 39,84

2) PénzücYi és likviditási h€|Yzet E Ft-blu
Megnevezés 01,jan 31.dec

1) Pénzeszközök I10564 164822
2) Követelések 163490 104t73
3) Rövidieiáratú köte|ez' 129234 I  l48 l  I
4) saiál tóke 211989 296669
5) Befektetett eszközök 196643
6) Készletek r0784 26170
7) Fizetőképessés (1+2.3) 144820 154184
8) stabilitás foka (5+6:4) 0,32 0,7 5

3) Jöved € lmi helvzet bemutatása E Ft-b.n
Mesuevezés 01.ian 31.de.

l) Értékesítés nettó árbevélele | 297 54 '174338

2) Egyéb bevet €]ek+kamat 4307 7842
3) osszes bevétel 1134061 782180
4) Saiát teli ' értéke 0 0
5) Bruftó termc|ési éIték |  134061 782180
6) Anyas iellesű ráforditás 819859 490'135
7) Hozzáadott érték 314020 291445
8) Ertekcsökkcnesi leirás 6560 1r658
9) Nettó termelési érték 307642 2',19',187
l0) Atl. statisztikai létszám ífó) l8 t9
1 l) Élőmun-ka hatékonvsás (5:l0.) 63003 4t167
l2 ) Befektetett eszközök 57364 r96643
l 3) EszközhatékonYsás 15: l 2) t9,'77

I
T
;

;

t

Budapest, 20l l. MAruS 24.

DÍ' Major veÍonika
ug'\ezeÍő |gazgaÍ'ó

/ , "



Taggyűlési jegyzőkönyv

amcly készült a vTK Innosystem Kfl. taggyűléséről' 201|'05' 24.én, a TáÍsaság székhelyén,
l ]34 Budapest, Pattantyús u' 7' sz' alatt'

J€len vannakI

Dr' Major Velonika tag, üg}.vezető
Darázs Attila ta8

A taggyíilés összehívása szabályszerűen
határozatképes.

képv. üzletrész: 61'92 y.
képv. üzletrész: 38'08 %

történt, és mivel azon minden tag jelen van,

lr
lr
I
I
t
t
T

Napir €nd
l. Napirendi pont: 2010'évi mér|eg és beszámoló ismeÍtetése
2. Napirendi pont: 20l0' évi adózott eredmény felhasználása

l ') A taggyűlés jóváhagyja a kön1wizsgálói jelentéssel alátámasztott és az üg)ryezetó által
bemutatott 20l0' évi mérleget 493.108 eFt főösszeggel és 94'680 eFt adózott eredmémyel
jóváhagyja'

A döntés 87' számon bekerül a Határozatok könyvébe'

2') Jelen lévő tulajdonosok egyhan8ú döntéssel megállapodnak, hogy a 20I0' évj
eredménybő| 10.000.000 Ftot osztalékként felosztanak tulajdomészii} aréúyában, azaz

Ezen taggÉlési határozat 88. sorszámma| b9kerül a Ha'irozatok könyvébe'

K.m.l

Dr. Major Veronika Darázs Atti]a

A máso|at az

irattárban tároIt
beszámolóvaI
megegyező

sanl
Tulaidotros neve TuIaidooi hánYad oszlalék összeg€

dr. Maior Veronika 61,92 % 6.192.000 Ft
Darázs Aftila 38.08 % 3.808.000 Ft



-r/



rl
t
t
t
t
t
t

NYILATKOZAT ,

a közbeszerzésekrő| s2ó|ó 2003. évi cxx|x. törvény (Kbt.)

66.5 (1) bekezdés.'l pontja tekintetében

Vá||aIkozási szerződé5 ,,KétegYháza Nagyközség szennYvízhálózatának bővítése, ||. ütem,, tár8yú
beruházás me8va|ósításához szükség €s projektmenedzsmentifeIadatok e||átására.

A u|írott VTK Innosystem Kft ' (1134 Budapest, Pattantyús u.7.), (képviseIi: Dr. Major Veronika)
aiánIattevő/közös ajánLáttevő/a|Vá |aIkozó/erőforrást nyújtó szervezet az aján|ati dokumentációban
fogja|t Vá|amennyi formai é5 tartaImi köVeteIménY, utasÍtás, kikötés és műszaki Ieírás gondos
áttekintése után a Kbt' 66' s (1) bekezdé5 c) pontjában fo8|a|taknak me8feIe|ően ezennel kije|entjük,
hogY

nettó árbevéte|ünk át|aga a hirdetménY feIad ását fiele|őző z |ezárt üz|eti évben az a|ábbi:

EV Te|jes nettó árbevéteI osszeg {XFt)

1 2009. r.729.7 54.AOO,-

2 . 2010. 77 4.334.O4O,,

3 . ^tlal \11.+2.)/2): 9s2.046.000,

Budapest, 2011. szeptember 19.

. Ezt a ny |atkozatot azon aján|attevőnek. kÖzös ajánlattevönek, a|Vá |a kozónak erőfor|ást nyújtó

széNezetnek ke| kü|ön.kü|ön benyújtania, ame|y hazzá)á|Ul az alka|mássági fe|téte| te|jesítéséhez'

Major Veronika
yvezető igazgató

f,,



AjánIattevő(k), aIVá||aIkozó(k) és erőforrást nyújtó szervezetek igazo|ásai és
nyiIatkozatai a műszaki, i||. szakmai aIkaImasság igazo|ására

NyiIatkozat a Kbt' 67' 5 (3) bekezdés a) pontja tekintetében, Va|amint a Kbt. 68' 5 (1) bekezdése
szerinti igazo|ások

Nyi|atkozat a Kbt' 67' 5 (3) bekezdés d) pontja tekintetében
szakértők a|áírt öné|etrajzai

szemé|yzet Vég2ettségét igazo|ó dokumentumok
NyiIatkozat nyeIVismeret tekintetében
NyiIatkozat a rendeIkezésre á|lásró|

I
I
t



NYILATKOZAT
á közbeszerzésekrő|5zóló 2003. évicxx|x' t örvény (Kbt.)

67's (3) bekezdés o,, pontja tekintetében

Vá|laIkozásiszerződés,,Kétegyháza Na8yközség szennyvízhálózatának bővítés € , ||. ütem,,tárgyú
beruházás me8valósítá5ához szükséges projektmened2smenti feIadatok el|átására'

A|u|írott VTK ]nnosystem Kft. (1134 Budapest, Pattantyús u. 7') (képvise i: Dr' Major Veronika) mint
ajánIattevő az aján|ati dokumentációban fog|a|t VaIamennyi formai és tartá|mi követeImény, uta5ítás,
kikötés é5 mű5zaki Ieírás gondos áttekintése után. a Kbt' 67.5 (3) bekezdés a) pontjában
fo8|akaknak me8fe|e|ően kijeIentjük, hogy á hirdetÍrrény megkü|dé5ét megelőző 36 hónapos
időszakban áz aján|ati íeIhívás |||.2.3' a) pontjában e|őírt szo|gá|tatások területén Végzett
|egje entősebb szo|gá|tatásaink az alábbiak Vo|taK:

A szerződést kötő
másik fé| neve,

címe,
kápcsoIattartó

telefonszáma

e||enszoIBá|tetás
osszeSe

(nettó HUF)

Te|jesítés ideje
A szoIgá|tátás

A vonatkozó
referencia-

oIdats2áma, ha
aIká|mázandó a

kbt. 68. 5 (1) bek.
a) pontja

Az al'án|attevő tekintetében l közijs ojón!ottétel esetén oz dlkolmossági t'eltétel tetjesítéséhez
hozzájóruló közös aián!ottevőkre vondtkozó adotokot kú1ön'kütön ebben o tdb!ózotban kel! megodni

Veresegyház Váro5

2112 Veres €gyház,
Fi Út 106'

21 ' 11 s zadé ,
Dózsa György út 88'
Erdőkertes Község
tnkorÍnányzétd
2113 Erdőkertes,
Fő té| 4'
cslk is ]stván

28ls86,s81

4.400.000,, 2008.06 2010.05. szennyViztisztító
bőVítés,
kor5zerűsítés és

Veresegyházi
agcIomeráció
terű|etén c'  KEoP
pá Yáz3tban Va|ó
közreműködés
(Rt\rlT+CBA),

ment 5zolgá|tatás
nyújtása

projekt értéke:
nettó
4.414.723.182HUr

Budapest, 2011. szeptember 19.

r Veronika

1ető igazgató



Referenciai levél

lgazoljuk, hogy a VTK Innosystem KÍl. a megbízást az e|öírásoknak és a szerződésnek
megfelelóen, hatriridóre teljesítette:

Szerzódést kötő fél (Megbízó)l Vcíese5/ház Város onkományzata
szada Község onkormányzata
Erdökertes Község tnkormányzata

Szerzódést kötő fél @{egbízó) címe: 2! 12 Veresegyház' Fő út 106.
2l l l szada, Dózsa Győrgy út 88.
2l l3 Erdőkertes' Fő téÍ4.

szerzódést kötó másik fél (Megbízott): vTK Innosystem Kft'
szerződést kötő másik fél (Megbzott) cím€
szerzódéskötéskor : 1095 Budapest, Kvassay J. út l.
szerződést kötő másik fé| (Megbízott címe
20l0. június 22-től)
Tcljesítés ideje (éylhó/nap):
Teljesítés be|yc:
Te|jesítés tárgya:

: 1134 Budapest, Pattantyús u' 7.
2008. június 26' _ 2010. május 2l.

veresegyh|ázi agglomeráció (Veresegyház' Szada, Erdőkertes)
,,Szennyvíáisáító bóvités, korszerüsítés és csatomaépítés a vereseryházi
agg|omeráció tcrü|etén'' c. KEoP pályázatba' való közÍeműkiidés
(RMT+cBA), pÍojektmenedzsment szolgáhatás nyújtísa

Ellenszolgáltatás összege: 4.400.00o,- Ft + Áfa
A menedzselt projekt értékei nettó 4 '014,723 '782,-Ft
Az építési beruházás szerződéses értéke: nettó 3.809'209'000
Fe|világosítást adó szemé|y nevc és telefoDszáma:

csikós István projektmenedzser
Veresegyház és Kömyéke szenn)'vízközmű Tlársul.ás,
TGSZ vezctője
2112 Veresegyhtt, Fő út 106' 28/586-581

VeresegyháZ, 20l l. június 3'

'1.,,
( c{,ií{#tia".

projektmenedzser, TGSZ vezetője

iu""*oi?)
.l €.



NY I LATKOZAT3

a közbeszerzésekrő| szó|ó 2003. évi cxx|x. törvény (Kbt.)

67.0 (3) bekezdés d) pontja tekintetében

Vá||alkozási s'erződés ,,Kéte8yháza Nagyköz5é8 szennYvízhá|ózatának bővítése, ||. ütem,, tár8yú
beruhá2ás megva|ósításához szüksége5 projektmenedzsmenti f €|adatok e||átására.

A|u|írott VTK Innosystem Kft. (1134 Budapest, PattantYÚs u. 7.) (képviseI i: Dr '  Major Veronika) mint
aíá||aItevő Í közös ojónlottétel esetén o képvlselő }, az aján|atj dokumentációban fogIaIt VaIamennyi
formai és tartaImi köVeteImény, utasítás, k ik ötés és műszaki |eírás gondos áttekintése után a Kbt. 67'

E (3) bekezdés d) pontjában fog|a]taknak megfe|e|ően ki jeIentem, hogy

á szerződés te|jesítésébe az a|ábbi szakértőket, i||etve vezetőket kívánjuk bevonni:

szakértő neve A sz€rződés te|.iesítésekor betöltendó
munkakör

I Projektmenedzser

Az jtt fe|tüntetett szakértők Végzettségének, képzettsé8ének
bemutatását az aján|atban csato|t szakmai öné]etrajzok,
teVékenységejket a szakmai ajánIat tartaImazza.

és e8yéb adatainak részletes
a szo|gá|tatásban Végzendő

Budapest, 2011. szeptember 19.

I

jorVeronika

yVezetó i8azgató

3 Az aján|éttevT to|t] k '



I

szAKMA| öNÉLETRAJz

Tóth zsuzsanna
szÚ|etési id6: 1975.03.09.
Allampol

Met|ő| méddig (év} Intézmény megnevezése / végzettség

2008-2010 Szent István Egyetem, szarvas/ Környezetvéde|mi szakmérnök

1993-1998 Budapesti Múszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karl okleve|es
Vegyészmérnök

1989-1993 Rózsa Ferenc Gimnázium, Békéscsaba

Munkahe|y m6gnévezése

WK INNosYsTElil KFT / projekt mérnök

BcB Kötóttárugyár KFT' Békéscsaba

senior Kötöttárugyár KFT, Vác

Korábbi projektok ismértetése, E||átott funkciók és fe|adatok fu|soro|ása

2011.

vésztő város szennwizcsatofna
hálózat bővitésével kapcsolatos
kívitetezési munkák megvalósításához
kapcsolódó Pfojektmenedzse
feladatok e átása

Té m af el el ős, projektm en edzser

A KEoP-1.2.0/2F/09-20o9.0006 azonosító számú
projekt projektmenedzseri feladatainak ellátása



ttnl n i
teIepének

rvonalkoz(
]eIkészítéÍ
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2010. Békés Város szennyvíztisztító
te|epének korszerűsítése c' projektre
vonatkolo megvalosithatosaqi tanLlmary
eIkészítése és az eglordu|ós pá|yázalhoz
szu<séges pa|yazati dol'umentacio
öss2eá||ítása és benyÚjtása

Témafe|e|ős' projekt mérnők

2010' Kétegyháza Nagyközség
szennyvízhá|ózaiának bőVítése. ||, Ütem
proJe<l.e VoraL\ozó -egVaIos;thatosag
tanu|mány e]készítése és az egyfordu|ós
pá|yázaIhoz szÜkséges pá]yázaIi
dokumentáció ósszeá||ítása és benyÚjtása

Témafe|e|ős' projekt mérnök

2010. Körös|adány Város részére a Loca|
Agenda eIkészítése

Projekt rnérnök

201a' Körós|adány Város
környezetvéde|mi programjának
Íe|ü|Vizsgá]ata

Plojekt mérnök

2010' Az orosházi csatornahá|ózat és
szennyvíztisztító te|ep fejlesztése c.
projekt e|ókészítése során a második
Íordu|ós pá|yázathoz szüksége5 pá|yázati
dokumentáció osszeá||ítása és benyÚjtása

Projekt mérnök

2009 2010' ' Az olosházi csatornahálózat
és szenn}nr'íztisztító te|ep ÍejIesztése c'
nr^ Al . . .é v.rát l^?.  r .s .|A[es

megVa|ósíthatósági tanuImány eIkészítése

Projekt mérnök

2009-2011' Kii|ösladány város
szennwizcsatornázása lt. ijtem és a
szen n Wizti sztító telep bővítése projekt
második fofdulós KEoP páIyázat
elkészitéséhez kapcsolódó projekt
m en edzseri fel adato k efu égzése

Tém aÍel el ő s, Proj ektm en e dzsef

Másodi k íordulós KEoP pályázat el készitéséhez
kapcsolódó projekt menedzseri leladatok
elvégzése

NYÉLVIs]l'ERET
(qyenqe-xozepeslo-Krvaro-anyanyerv)

Magyar nyelv Beszéd o|vasás irás
anyanyelv anvanvelv anyanyelv

ldegen nyelvek Beszéd oIvasás irás
angol l o kÓzepes kózepes

,/,"



A szAKüA| GYAKoRLAT |GAzoLAsA
tdószak meghatározása szakmai gyako]|at megnevezéseJ szemé|yes

reÍerenciák

1998,2009 A Váci' majd a békéscsabai kötöttárugyár festöde
ÜzemrészIegében a techno|ógiai Íolyamatok

teNezése' figye|emme| kísérése, e||enőrzése. Az
Üzemrész|eg napi gyártási programjának

rsszeá||ítása' a minósége||enőrzésj csoport
munkájának jrányítása'

EGYÉB

Budapest, 2011. szeptember 13.

Egyéb képességek: pontos, öná||ó munkavégzés

-rll|t J',.. ),1^,,\,1 ,-t-





Ifltráfiéíyi azonosÍtó r f I 69 20 7
o |buét s orszón : 940 /20 70.

Ezt az okluefit

ÍóthZsuzsama
szlifi!áÍa áttítottukft, afr 1975. é, Íutíeü!í fui 9. iaPjóí MwaíoÍszó, tsi,kiuaúa utLpiit,sh ÍótÍl

z,suaannd fléu.n szibt.tt, l: a Euí,Pun h{íkzafu Eggetem ,/egyészntrru;ftj fr|t tutlí

íekőofuatósi intézÍnénlbeft szeÍzett 1998. ú)j|i||ius hó 22. |14iáfl' futt 109/1996. szjfion kiliffított

oN{etléttet i5azott atapfofurat |'s oeg1észmémóÍ5 zakllpzetséB. ahPján a

saflt Isfuó1Lw.ut| w- !5 Kifi!.agdzí k,dnd Kpt

KóftLyezet ltctlni saafufilrftóLszaftrdnyú roodqbLlPaésí szaÍ7tanuItuinyi fu)te[azettsé'.ifla.L.[21.t

A Zirh,ízs,a tskottsd, 2010. ézl jú us Áo 22. nLPjáfl' futt hat1iÍozau a[aiót| r\dezatt

Kjnuez.túd.tfií szafun2ÍnókszaL(éPzettséI.t sz.ÍzrtL, okbo.íneL1ninijsíú.5.j.[!s (4,'9).

szIfla' 2010' júíí11s 26.

'' okte|it tutajdafu'a |rnúfujnyair a bá!tí|ó ií|éznún! jo,r|őíjiócn, d Ís.íiLsórueÍ rőLsklh ^Íuőrüí&'ó!i 1.1..

és xifr'e..t!út'atkptási rőLsklhi 1klt i.!í Írkőokctali inté.fuén!ó.n íot|tatt!' Ajolutódu.fu 2oo9' tN) jaíuóÍ Áó

s.Lr,B 2a10.júxiB 26'

fl&'ii



NY I LATKOZAT

A|uIírott Tóth 25uzsanna (a'n'I Fábián Mária, |akcíme| 5600 Békéscsaba Fe|ső.Kör ö5 sor 39.) po|gár i
jogi és büntetőjogi fe|e|ősségem tudatában

k i j e l e n t em ,

hogY a közbeszerzés tárgyát képező szo|gá|tatás te|jesítéséhez szükséges mágyar szakmai nyeiv
tár8yalóképes jsmeretéVeI rendeIkezem.

(e|t: Békéscsaba. 2011' szeotember 13. 1 !.{r.''.1íi''u tL'rL/L (-
a|áírás1

u, t /"

E|őttÜnk mint tánúk e|őtt:

u.' lT

' Az aján|alban Ínegje|ö|t vaiamennyi, a te|jesítésbe bevonni kíVánt szakértónek a|á ke | írnia'

./

/Y/'
7/ as



NY I LATKOZAT

az eján|attevő á|taI ajánIott személyzet rendeIkezésre á| lásáró|

Vá||aIkozásí szerződés ,,Kétegyháza NegYkö'ség szennyvízhá|ózatának bővítése, II. ütem,, tárgyú
beruházás megva|ósításához szükséges projektmenedzsmentifeIadatok e||átására.

AIu|írott Tóth Zsuzsanna, mint a(z) VTK Innosystem Kft '  (1134 Budapest, PattantYú5 u- 7') ajánlattevő
áltaI ajánIott projektmenedzser szakértő, k i je]entem, hogy íészt Ve52ek a fent említett k özbeszerzési
e|járá5ban- Ki jeIentem továbbá, hogy az ajánLat s ikeressége esetén képe5 VagYok do|gozni,  és
do|gozni kíVánok azokban a tervezett idószak(ok)ban, és az aján|atban szerep|ő beosztásban, me|YÍe
Vonatkozóan őné|etrajzomát benyújtották:

Meitó|3

2011 .  10 . 11 . 2013.O2.28.

Nyj|atkozatoÍnmaI ki je|entem,
Vonatkozóan, ame|yek az e
akadá|yoznák'

hogy nincs Ínás o|yan
5Zerződésben va|ó

kötelezettsé8em a
munkaVégzésemet

fent je]zett idő5?ak(ok)ra
bárrni lyen szempontbó|

Ke|t: Békéscsaba, 2011' szeptember 13.

a|áÍrá5

E|ottunk mint tanük elott:

G- ,J ',rNéV:

cím:

Név:

círn:
, ', ' ',,í

, Az aján|atban rnegje T]t Va|amennyi, a te|jesítésbe

bekezdés b) pont) alá ke| í|nia'
3 |ndoko|t esetben tobb dőszak is megje|ö|hető
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Ny i l a tkoza t
kie8észítő tájékoztatásró|

A|u|írott a VTK |nnosystem Kft' (1134 Budapest, Pattantyús u' 7.) aján|attevő (képvise|i: Dr.
Major Veronika ügyvezető)

ny i l a tkozom,

hogy az ajánIati feIhívásához kapcso|ódó kiegészítő tájékoztatá5t átvettük és jeIen ajánIatunk

eIkészítése során azokat f igyeIembe Vettük.

JeIen nyiIatkozatot a KétegYháza Na8yközsé8 onkormányzata, mint ajánIatkérő á|taI kiírt,

,,Vóllo|kozósi szerződés,,Kétegyházo Nogyközség szennyvízhólózotónok bővítése' ll. ütefi,,
tárgyú beruhózós megvalósításához szükséges projektmenedzsmenti Íeladotok eIlótósóra,,
tárgyban indított e|járá5 aIapján benyújtott ajánIat részeként, jogi feIe|ő55égünk teljes
tudatában tesszÜk'

Budapest, 2011. szeptember 19.

,n.Rídüff!;l
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ffi@ffiiHU97/1 0692 száÍnú tanúsitvánV fordítása

VTK lnnosystem Víz., Természet.
és Környezetvédelmi Kft.

1134 Budapest' Pattantyús u.7'

irÉnyllás í.ndsz€ÍÖtaudilá|lÚkésaz mogÍo s]aza|ábbIszabvány kövelalmÖnya nsk

ISO 9001:2008
A tanúsitás az a|ábbi levékenysegeke é ényes|

Műszaki' környezetvéde|mi és vízgazdálkodási szakértés'
tanácsadás, beruházás e|őkészítés.

Á tánús]lot ted|elté és áz so 9001 2008 s2ábvány köv6le ménye nék a k.]Mhalóságáv8|
kapcso alban lováb b] inÍornáciT a sze ez€üe]Vaó konzul'áciT ÚIÉn nyefteló

A tanúsitvány 2010' szepbmber 1Gtő|2012' szeptember 4ig éryényes'
sikercs fe|ü|Vlzsgá|alok esetén'

N,legújító audit esedékes |egkésóbb 2012' augusztus 31.ig.
K]adás 8. TanÚsltva'1997' szeptember 5{ő|'

{ffi1-,7! 
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HU00/1 8939 számú tanúsitvánY forditása

.t
Tanúsitjuk, hogy a

VTK lnnosystem Víz., Természet.
és Környezetvédelmi Kft.

1134 Budapest' Pattantyús U' 7'

iÍányilásjÍendszeÍélaudil'|IUkésaz me!íe e|azaább szabvány köVele|frénye nek

ISO 14001:2004
A tanúsiIás az á ábbiievékenysáqokre édényes:

Múszaki, környezetvéde|mi é6 vízgazdálkodás| szakéÍtés,
tanácsadá6, beruházás e|ókészités'

A lanÚílon led|eíe| és az |s0 1400l ?00r| szabvány köV€ta]ményginek a kahazhalóságávaL
képcso alban további inÍornáciT a szeNezeíei va T komu]lác|T úbán nyeinetó

AianÚsitvány 2010' szeptember 10{ó|2012' szeptember 4.ig éNényes,
sikeles fe|ü|Vlzsgá|atok esetén.

Megúj|tó audit esedékes |egkésóbb 2012' szeplember 1.i9.
Kiadás 6' Tanúsifua 2000' december 12{ö|'
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AKKREDITALASI OKIRAT
ACCREDITATION CERTIFICATE

A NIMZITI AKKRIDtTALÓ TEsTÜLET
a 2005. LxXVlII' törrény fe|hataImaZása aIapián elisrneri, hogy a

Authorized bl the hw LXXylll0l2005 the Hungatiw Auteditlti\n B\a rcc|g zes thtl

VTK Innosystem Víz.' Természet és Környezetvéde|mi Kft.
1l34 Budap€st' Prtt!ntyús u. 7.

megfelelaz MSZ EN IS0/IEC 17025:2005 szabvány követelményeinek és a
c|hplieswi|h lhe c|ileia 0Í MSZ EN lsqlIEc ]7I)25:2005 s|andÜd űs

MINTAVEVO SZERVEZET
sÁMPLING oRGÁNIZATIoN

kategóriába az alábbi szánnon bejegyzi
0nd has been assighed rcgisbali0n IunbeÍ

NAT-7-0009/2008
Az akkreditálás terü|etét az akkreditálási h atdloz^t|^rta|mazzt,

fhe scope olaccrcdilalion is specifred in lhe dcuedilatiw decisi0r,

Az akkreditálási okirat érvényes
The ncue(lila|i0n ce iÍica|e is]Lalid un|íl

2012. február 4.
Az akkreditá lás i  okirat kiadva

T he 0Cctelil0Íi0 ce| !ificaIe i' isW el

Budapest' 2010. október 20.

Z:illluLLolirulcserc a tiI |ól|0zós0 niglt,

rN !n re t iA
Dirsctor
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