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Tisztelt Váľosgazdálkodásĺ és Pénziigyi Bizottság!

1. Előzmények

A Képviselő-testület a 22912013. (u. 05.) számu. hatfuozatában dĺintött a kĺizteľĹileti
zászlőrudak telepítési teľveinek elkészítéséről és a sztikséges engedélyek beszeruéséről,
melyhez bľuttĺí 1.500.000,. Ft-ot (nettó 1.181.102o. Ft) biztosított és a felkéne a
polgármestert a k<jzbeszerzési értéIdlatárt el nem érőbeszęrzési eljĺíĺás lefolýatásaľa.

A Vaľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság a 880/2013. (VIII. 31.) szrámú hatźrozatźlban úgy
döntĺjtt, hogy a ,,KözteľĹileti zász|őrudak telepítési terveinek elkészítése és a sziikséges
engedélyek beszerzése,, tárgyű kizbeszerzési éľtékhatárt e| nem éľő beszerzési eljĺírást
eredménýelennek nyilvánítja. tekintetteI arra, hogy az ajánlattéte|i felhívásban megjelölt
hatĺáridőig - 20t3, július 23., |0.00 óra - egy ajánlaÍtevő sem nyújtottbe ajźĺú,atot, valamint
felkéri a polgármestęľt a ,,Kcizteľii|eti zźsz|őrudak telepítési terveinek elkészítése és a
szfüséges engedélyek beszeľzése,, tź,rgy-,l kozbeszetzési éĺtékhatart e| nem érő beszerzési
eljaľást ismételt lefolytatásaĺa a ,,Yitágkandeláberek telepítési teľvęinek elkészítése és a
szfüséges engedélyek beszerzése', tárgyu beszeruési eljaľás feltételrendszeľeivel azonos
feltételekkel.

il. A beteľjesztés indokolása

A becsült érték a|apjarl a84120|3. (III. 13.) számű képviselő-testtileti határozattal elfogadott
Józsefviírosi onkoľmźnyzatKozbeszeruési és Beszerzési SzabáIyzat IX. Része szerinti Kbt.
értéV.határtel nem érőbeszerzési eljaľás került lefolytatásra. ASzabáIyzat20.|. pontja a|apján
a kozbeszerzési értéI<haűfi e| nem érő árubeszeruésľől, építési bervházásrő|, szolgá|tatás
megrendeléséről dĺinteni legalább ot ajánlat bekérésével lehet'

A közbeszerzési éľtékhatáľt el nem érőbęszeruési eljráľás ajáĺ|attéte|i felhívása (előterjesztés
1. számÍĺ melléklete) 2013. augusztus z-an az ajáĺIattéteLre felkért szewezętęk felé
elektľonikus úton megkiildésre keľült, valamint a wwwjozsefuaľos.hu honlapon is megjelent.
Az Ąźn|attételi hatáľidő 2013. augusztus 30. 09.00 óra volt. Mindezek alapjtn az e|járźsban a
dĺjntéshozatal sztikséses.



ilI. Tényállás

Abeszerués targyatképezte a zászlőrudak telepítési terveinek elkészítése, kĺizműegyeztetés,
forgalomtechnikai tervek készítése és engedély beszeruése a BKK Közttt Zrt. megfele|o
divíziőjźtő| az ajánlattételi felhívás műszaki leírásában foglaltaknak megfelelően.

Aj ánlattételľe felkéľt szeľvezetek

Az aj ánLattételre fe l kéľt szerv ezętęk kiválasztás ának szempontj ai vo ltak :

1 . Mobilterv 2000 Kft., 1 1 1 2 Budapest, Zólyomi tLt 44l A. (mobilterv@t-online.hu, tel. : +3 6-
1-266-08s0)
Z}tf-ben 4 hasonló jellegű tervezési feladatot látott el a cég az onkormanyzatrészérę. A
cég a feladatokat hatĺĺľidőľe készítette el.

2. Via Futuľa Innober-Wave Konzorcium, 1111 Budapest, Zenta u. 1.

(viafutura@viafutura.hu, tel. : +3 6- I -3 3 6-05 87)
A cég azEllrőpa Belvarosa Progľam II. keretén belül útépítési engedé|yezési és kiviteli
tervét készíti elő, közbeszęrzési eljárás eredményeként kęrült kivá|asńásra.

3. PESTTERV Pest megyei TeľĹilet-Település-KomyezetTervęző és Tanácsadó Kft.' 1085

Budapest, Kőfaľagó utca9.4. em.2. (pestteľv@pestterv.hll,,+36-I.267-0508)
A cég józsefuarosi székhellyel rendelkezik, emellett olyan tervezési szolgá|tatásokat is
vźtIla|, amelyek a fő tevékenységi körét kitevő településrenđezési, teľĹiletrendezési és

kömyezetvédelmi teľvezéshez kapcsolódó speciális megrendelői igényeket is kielégítik.
4, Pro Uľbe Kft., 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. (prourbe@pľourbekft.hu, tel.: +36-1-

2s0-s064)
A prourbekft.hu/hu/teľvezes honlapon ta|źl|hatő refeľenciái alapjźn a Pľo Urbe Kft.
alkalmas a tervęzési feladat el|ttásáľa. A tęrvezés során fontos szempont a kcjzlękedési
(gépjĺáľmri és gyalogos foľgalom) rend jelenlegi foľmájĺínak megtaľtása, a zźsz|őruđak
nem akadá|yozhatják a fotga|mat, így fontos szempont, hogy a kiválasztott cég
közlekedés tervezési feladatok ę||átástrais képes legyen, melynek ez aKft. megfelel.
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5. FÔMTERV Méľnöki Tęrvezo ZÍt., |024 Budapest, Lovőhźn utca 37.
(fomterv@fomtęrv.hu, tel.: +36-|-345-9500)
A www.fomterv'hu/huďľeferencialďtevekenyseg.htm1 honlapon talaIhatő refeľenciái
a|apján a r.oľĺlpRV Mérn<jl<ĺ Tervęzo ZÍt. a|kalmas a tervezési feladat ę|Iźtásfua. A
tervezés során fontos szempont a közlekedési (gépjáľmű és gyalogos foľgalom) rend
jelenlegi formájanak megtaľtása, a zász|őrudak nem akadźtlyozhatjźk a forgalmat, így
fontos szempont, hogy a kiválasztott cég közlekedés tervęzési felađatok ellátására is
képes legyen, melynek ez aKft. megfelel.

6. B^M,,\NO-AIR Kft., If22 Buđapest, Gádor u. 125. (bamanoaiľ@gmai|,com, tel.: *36-

30-962-0363)
Referenciái a|apjáĺa BAMANO-AIR Kft. alkalmas atervezési feladat e||átásáĺa.

7. Sziti-End Kft., 1I72Buđapest, )o(I. u. 15. (szitíeĺđ@gmail.com, tęl.: +36.30-949-9191)
Z}I}-ben 1 hasonló j ellegu tervezési feladatot látott el az onkorm ányzat részére. A cég a
feladatokat határidőľe készítette el.

Tźljékoztatom a Tisaęlt Bizottságot, hogy az ajánlattételi felhívás 15. pontjában megjelölt
hatáľidőig - 2013. augusztus 30., 09.00 óra - egy ajźnlattevő, aYia Futura Kft. nyrijtott be

aj źnlatot (2. számű melléklet).

A Via Futuľa Kft. ajĺínlata 1.150.000 Ft+ÁFA, azazbruttő 1.460.500 Ft.
Az AjánIattevő nem az ajźn|atlételi felhíváshoz mellékelt kízáĺő okokkal kapcsolatos
nyilatkozatot nyújtotta be, ezért a Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
Létesítményiizemeltetési Irodája 20|3. szeptembeľ Z-anhíarrypótlásra szőIította fel, melynek
az Ajźlnlattevő 2013. szeptember 3-án eleget is tętt (3. szttmí melléklet)

Iv. Jogszabályikiirnyezetismeľtetése

A Képviselő-testĺilęt és Szeľvei Szewezeti és Működési Szabźůyzatarő| sző|ő 25l20I3 (v.27.)
önkoľmányzati rendelet 4. melléklet 1.1. pont 1.1.3. alpontja szeľint Yárosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság dĺjnt kĺizbeszerzési ügyekben az eljaľás meginđításaľól, eredmény
megállapít ásárőI, beszerzési ügyekben az eredrnény megállapításaľól.

v. Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A ,,Közterileti zźszlórudak telepítési terveinek elkészítése és a szfüséges engedélyek
beszerzése,'táĺgyÍlkozbeszerzési értékhatárt el nem éróbeszęrzési eljáľás eľedményének és a
nyeľtes aj ánlattev őnek me gál l apítása.

vI. A diintés célja' pénzügyi hatása

A közteruIetí zász|őrudak telepítési terveinek elkészítéséľe és a szfüséges engedélyek
beszetzésére, a pénzigyi feđezet a |1706-02 címen bruttó 1.500.000,- Ft összegben
biztosított.

Mindezeka\apjánkéľemaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

H:atá'ľozzti javaslat

A Váľosgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság úgy diint' hogy

1. a ,,KĺizterĹi|etí zász|őrudak telepítési teľveinek elkészítése és a szfüséges engedélyek
beszerzése,, tárgyÚ kozbeszeruési értékhatĺíľt el nem éró bęszeruési eljárásban a VIA
FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1111 Budapest, Zentau.
1.) által benyrijtott ajánlat érvényes.

Felelős: polgrírmester
Hatáľidő: 2013. szeptember 16.



2. a ,,Közteriiletí zász|őruđak telepítési terveinek elkészítése és a sztikséges engedélyek
beszerzésę,, tátgyű kozbeszerzésí értékhatźtrt el nem érő beszeľzési eljárást
eredményesnek nyilvánítj a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: 20|3. szeptember 16.

3. a ,,legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,' bíráIati szempont a|apján a beszęrzési
eljaĺás nyertes ajźn|attevł5je a VIA FUTURA Mérn<jki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
(székhely: 1111 Budapest, ZeĺÍa u. |.) ajariattevő, elfogadott ajánlati áľa nettő
1.150.000 Ft+AFA.

Felelős: polgĺíľmesteľ
Határidő: 20|3. szeptembeľ 16.

4. felkéri a polgĺĺrmesteľt a tervezési szęrződés a|áírásfua.

Felelős: polgármester
Hatáĺido: 20|3. szeptember 30.

A döntés végľehajtásźń végzo szervezeti egység: Yagyoĺgazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály Létesítményiizemeltetési Iroda
A lakosság szélęs kcirét érintő dĺjntések esetén javaslata a kozzététe|mőđjára: honlapon

Budapest, 2013. szeptember 5.
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ł.ľáxĺ'ł ľľrľpĺ'ł rnĺ"xĺÍvÁs

ooKiizteriileti zzíszlóľudak tełepítésĺ teľveinek elkészÍtése és * sziikséges engeđélyek beszerzéseo'
tárryú' közbeszerzési é*ékŁaĺá* ęl nem érő beszeĺzesi eljáľásban

tsuđapest Főváros YIII. keľiitet Józsefváľosi Ôłkoľarźłrłyrat közbeszerzési éĺékhatáľt el nem éľő
beszeľzési eljáľást hirdet rneg, amelyben ajántattevöként fe}kéri ont, illetve Táľsaságát:

1' Äz ajánlatkéľő neve, címe:
BI-IüAPEST FŐvlłRos vIIĺ. KERULET ĺozsgľvÁn'osl oNKÜRneAI\.YzÄ.T
Cím: 1082 Budapesą Baross u. 63-6?.

Az ajrłulatkéľő gevében eljáró szeľYezet neveo címe, teleťon- fłxszámao e-maĺl cĺme:
Budapest Főváľos VIl}. keľiilet Józsefváľosi Polgármesteri Hivatal
10s2 BudapesÍ, Baľoss a.63-67.
Tel: 0ó.Í-439. f5ő7
Faĺ: 333-1-765
Đ-mail: gézdalkodas@jozsefuaros.hu

f. Á.z ajánlatkéľő által a szeľzőđéshez ľenđelt elnevezés:
Teľvezesi szerződés alapján - köz.teriileti zászlórudak telepítesi terveinek elkészítese és a
szükséges engedélyek beszeľzése, közmriegyeztetés, forgalomtęchnikai tervek készítése és
engedély beszerzése a BKK Közilt Z*.-tol, valamint teľĺĺezői rnűvęz*tési feladatok el}áĺása -
az ajrínlatĺételi felhívásban és annak mellékĺetét képezo műszaki leírásában foglaltak szeľint'

3. .Ą beszerzés beesiilt ér{éke: bruťtó 1'50CI.000 Ft.

4. lł. szerzőđés ĺđőtal.tanra' teljesítesi łłatĺĺľidö:
Kezdete: a szeľZóđés aláÍľásrának napja
Teljesítés:
a) a zaszlóľudak telepítési teľveinek elkészítése és a lrato*lg ftslé tř'ľté$ő benýÍijtása

engedéIyezesre a szeĺłndéski*éstől szłmított legkésőbb 45 napon betriil.

b) engeđélyekbeszeľzése,

c) a kivitelezés son{n tsfi/ezői m{ivezetési feladatok elláüísa.

5. Á. teijesítés helye: Budapest Föváľos VIII. kertiiet Józsęfuárosi Poigiármesteri Hivatal'
Varyongazđálkodási és Üzemęltetési Üryosztaĺy III. emeiet 315' sz' helyiség, trÜ82 BudapesĘ
Baľoss u.63-67.

6. Ászemő*éstbiztosítómellékkötelezettségek:
Késedelmĺ kötbér a nettó tervezési đii 0'5 Yo-a naponta, meghirisulasi kötbér a ne.ttó tervezési
díj fĐ a/a-a" a tervezési szeľződésben meghatáľozotĺ ľe*đelkszések szerint.

7. ÁzajánlaÉkéľőpénziigyiellenszolgáltatásánakfeltéteľe:
Ajánĺatkéľö előleget nęm fizet' Ąanlattevő ĺ do.. ľészszamla és 1 db. végsámla benyrijtásara
jogosult, az alábbi bontasban:

1 db ľészszím}át a kiviteli tervek szolgáltatása, jogerős engedélyek beszerzését követöen
jogosult benyújtani a nettó tęrvezósi đíj 8s%-áľól.

Végsámĺát (a ki nem fizetett nettó teľvezói đíj 20%-a} a zaszłórudalĺ kivitelezesét lęzárő
eľeđményes átadás-átvételí eljáľás befejezését kiĺetően jogosult ben3'tljtani.



9.

t'Ü.

11.

Az ajánlatkéró az ellenszolgáltaťás ö'sszegét a teljesítésigazolást köt'etlsn, 15 napon beliiĺ
ätutalással egy"enlíti ki'

8" Ánn*k meghztärłzása, hogy az ajánlattevő tehet-ę ttibbváltoz*trí ajánlatot:
Ąánlattevő nem tęhet többváltozatu a.|ánlatot.

Ánnak meghaŕáľozása, ho5y. az ajánIattevő a beszerzés tárgyänak egy ľészéľp tehet-e
ajánĺatot:
Ájan|atkéró táľryi beszerzési eljáľas vonatkozásában nęm tęszi lehetővé ľsszajánlatok tételét'

Áz ajánlatok elbíľálásáľlak szempontja:
Ájánlatkérő az ajánlatokat az ajánlatkérö képviseletóben eljáró elĆiterjesĺése alapján ,,a
legalacsonyabb összegii el lanszol gáltatás'' elvę szeľint értékel i.

ĺKiłÁłrő okoku alkalmasságĺ ksvetelmények:
Kĺzáľó okok:
Ájanlattevö kizáľásra kerĹil' amennyiben az a|ttbbi kizÁtő okok báľĺnelyĺke vele szenrbęn
fennáll:
a, végelszámolás alatĺ áll, vagy vona.tkozłsában csöđeljánís elrendelésérőI szoĺó bĺĺósági

végzést l(özzétettelĹ vagy az ellenę inđított ťeĺsaámolási eljrárrísé jogeľősen etrenđelték,
vagy ha a gazdasági szereplĺi szemé}yes joga szeľinti hasonló el.iáľás van fblyamatban'
vagy aki szeméĺyes.ioga szeľínt hasonló helyzetben van;

b. tevékenységét ťelfiĺggesztette vag.v akinek tevékenységét felfiiggesztettékl
s' gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsotatban jogerős bírósági Íĺéletben

niegállapított bűncseĺekm'én1't követett el, amíg a bĺintetett eióéięthęz fiizödó hátľanyok
alóI nęm nrentesĺilt; vagy akinek tevélĺenységét a jogi szenréltryeł szembęn aĺkalmazható
biintetőjogi intęzkedésękrőĺ szótró 2001. évi CW' tön'ény 5. $-a (2) bekezdés b), vagy g)
pontja a|apjan a bíľóság jogeľťÍs ítélętében koľlátozta, az eltilĺłs ideje alatt, vag;l ha az
ajánlattevö tovékenyságét más bíľóság hason|ó okból és móđoľl jogeľősen koľIátoaa;

d' egy évnéI ľégebben lejáľt adó-, vámfizetési vag1ł társadalombĺxosítasi járulékÍizetési
kötelezeťtségének. a letelepedése szeľinti orsz{g vagy az, ajánlatkéľő szekhely.e szeľintĺ
oľszag jogszabályai a|apj6ĺ. nem teťt eleget kívévs, ha megfizetésére halaszŕĺłst kapotť;

ę. afafi. június 30.ig hatáýban volt, a Bĺintető Törvénykönyvről szóäo 1978. évĺ IY.
torvény szełinti biinszervęzetbęn ľészvétel - ideéľtve a biincselekmény o.üinszervezetben
töľténó elkłivętését is ., vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hiĺtlen
kezelés, hanyag kezelés, kĺĺltségvetési csalas, az európai kozösségek pénzüg.vi éľdekęinek
nregsértése vag5ĺ pénzmosás biincselekmé.nyt" illetve a Biintętő TöľvénykĆin3vľöl szó}ó
2012. évi C. töľvěny xx\m' Fejezetében me.qhatáľozott komlpciós bĺincselekmények,
bűnszerĺ'ezetben észľéteł - iđeértve bűncse}ekm'ény bünszeľvezetben töľténő elkövetését.
is
bťincselekményt, iĺletve szenrélyes joga szerinti hasonĺó bűncselekmenyt követett el,
feltéve, hog1' a biincselelĺmény elkövetése jogeĺős 'bíľóságí 

ítéletben megá}lapÍtást nyeťt,
amíg a biintętett ęlôélethez fiÍzőđő hátľányok atról nem meutesült;

fl' az adott eljĺfuásban előíľt adatszolgáltatási kötelezettség te{iesítése sonán olyan haniis
adatot szolgáltat, vary kamís nyitatkozatot tesą anrely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

g. tekintetében a következő f€ltételek valamelyike megvalósul.:
ga) nenr EĹI-, EGT- vagy ÜECD.tagállamban vagy olyan áĺĺamban ľendelkezik
adóilletőségge1, mellyel Ma5ĺaroľszágrak kettős adőzás elkeriiléséľőt szoló eg1ezľnénye
van, vag]I
gb) ol1,an szabälyozott tőzsđén nem jegyzeft t.ársaság, aľnelynek a pénzmosĺ{s és a
teľroľizmus finanszíroaása megelőzeséről és megakadáI"lazasźĺró| szóIó 20Ů7. évi
CXXxu. tiiľt'ény 3. $ rJ pon{a szęrinti tény'leges tuĺajdonosa nem megismęľheto.

Az eljáľásban nem lehet ajánlattevő vag5' részvétełĺe jełentkezó az a gazdasági szeľeplő, amelyben
közvętetten vagĺ közvet}enĹll t<ĺbb, minÍ' f1Ya.os tu}ajđoni résszel vagy szava7Äti joggal ľendelkezik



olyan jogi személy vagy- jogi személyiséggel nem rendelkező gazđasági taľsaság, amelyrrek
tekintetében a g. pontban ĺneghatáľozotĺ feltételek ferrnáilnak.
Amennyiben a tobb, ľnint 25%.os tulajdoni ľéssze} vagy szavazati hányađdal rendelkező gazdasági
táľsaság táľsulásként adózik, akkoľ az ilyen ĺíľsulas tuląiđonos üáľsaságaiľa r'onatkozóan kell a g. pont
ga) alpontj a szeľinti feltételt nnegfe}elően alkalmazn i.

.Ą d. pont szeľinti adóÍizętési k'ötelezetťség a}att a bęIfi'Idi szekhelyű gazdasćĺgi szerepłő tekíntetében
az ĺĹllami adóhatóság és a vámlratóság á}al nyilvántaľťotľ adófizetési kötęlezettséget kell é*eni.

Az e' punĺ' szeľinĺi ilasonló b{inosele!ünény alatt az Euľópai Uniú ľnás tagállamában ĺete|epetlett
ajánlattevó ęsetébęn

a) bilnszewęzetben ľészvétel bűncseĺekmény esetén a szil"iezętĹ btinőzés elleni kiĺzdelemröl szóló'
2008. október f4-i 2008184l/IB tanácsi keľethatározat 2. cikkében meghatáľozott bünszeľvezetbęn
való részvételhez kapcsolódó büncsęlekméný'

h) vesrtegetés, vesztegetés elfogadlísa, hivatałi vesztegetés. hivata.li vesztegetés elťogadása, vesztegetés
bírósági vagy hatósági eljáľásban, vesztegetés e}fogađása bĺľósági vary hatósági eljaľásban
bűncsęIekmény esetén az199v. május f6.itanácsi jogi aktus 3. cikkében meghaĺározott komlpcióą

ľJ költségľetési esalás biincselekmény esetén az Európai Közösségek pénzĺĺgyi éľdekeinek védelméről
szóló egyezmény 1" cikke szeľinti csalást,

ďJ pénzmosás b{ĺncsetrekmény esetén a pénziiryi ľęndszerek pénzmosás cé{iáĺa való felhasmźńźsának
megelőzésérc| szőIó, I99l. jílnius l'Ü-i 9i1308,€GK tanácsi iľányslv l. cikkében meghatáľozott
pénzmosást
kełié*eni.

A d' pontban meghatáľozotĺ időtaĺtąmot minđig a kizjłrő ok fenn neľn á}lásának ellenőrzésę
időponqiátol kęll számítani.

Igazolás módja: eľedetban, ajanlaÍťételi felhívas szeľinti nyilatkozat a|ińräst.ľa|.

Ż2. ĺ{iánypótlási iehetőség:
Ajánlatkórö a hian1pótlás lelretöségét teljes kĺiľben biaosítja.

ä3. Á'játlattételi hatáľídő: 2013. *ugusztus 30. 09.00 óľa

.,tz ajánlatnak ezen hatáľidóig az alátbi címeľl rendelkezésľę ke}l álĺnią a kézbesítésből
szé*mazóbáľminemiikésedelęmazajtn|attevőťeĺelőssege.

t4. Ázajánlatbeny{íjtásán*kcíme:
,Budapest FövĺĄľos YIII. keĺĺilet Józsęfuáľosi Polgármesteľi Hivatał. Yagyongazdálkodási és
Uzemeltetési Ügyosxály 1082 Budapest Baľoss u. 63-67' III. eĺnelet 315. sz. helyiség

15" Á,z ajánlattéźel nyelvel Ínagyaľ

16. śz *járlatok felbontrłsának helye, iđeje, szeľződé.skötés teľĺezett ĺĺIőpontja:
Budapest Föváros VIII. kertĺtret Józsefuĺ{ľosi Onkornrányzat Polgármesteri Hivatalą
VagyongazdáIkodási és ÜzemeNtętési Üryosztály lil. emelet 312. sz. helyiség 1s82 Budapest,
Baľoss u. 63-67.

Bontás ĺdőpontja: 2013. augusztus 3Ü. 09'0Ü óľa

ĺt szorződóskötós tervezett időponda; az eljaľás eredményét megátrlapító dćintést kĺive.tĺĺen
azonnal.

17. Áz ajánlatok ťelbontásán jelenlétre jogosultak:
Az Ąźn|atkétő tźrgyi beszerzési e$áĺásban ąiánlattevők vagy ajanlattevĺlk e{iáľó képviselőinek
j elenlétét biztosítja.



18.

19.

,Ą.z aj ánlatĺ kötöttsóg m inĺmáIĺs időtartama ;

Á.z ajánlaĺĺéteĺi hatáťiđő lejáľĺátóI saírnított 30 nap.

A {:iryyalr*s lefolytatásának meneŕe ěs az ajĺánlatkéľő áIÍal előíľů alapveÍö sz*bályok:
Ąánłatkérő ľögzíti, hogy a szerzödéses feltéte}ekről, valafl]inĺ miiszaki kéĺdésekľól, valarnint a
pénzĺigĺi ás eg.véb feltételekľől, ilietve a bíráIati szeff'pontÍa teü nregajánlásokĺól eryszerľe
kíván ťárgyalni az ąjánlattevővel egy összevont tĺárryalási kör keľetébęn.

Az e|ső tiárryalás idiĺpĺlntja aZ aján|aĺnak a?, ajánla'ffevŕĺ alkalmasságłłnak vagy
alkalmatlanságának és az esetleges kizaró okoknak a vizsgźúatáď koveĺ'ö értesítés megkÜldésétőĺ
számitott két munkanapon belĺil, amelyľöl ajätľ.lattevőt megfeĺelő haĺłridőben értesíti
a.j ánlatkéľő vary lebonyolító.

Á tárryalas lrelyszíne: Józsefuárosi Onkoľmányzat Polgáľmesteri l{ivatala 1082 BudapesL
Baľoss u' 63 -67 . šĺĺ1312.

.Ąjánlatkóľő felhívja zz ajánlattevők Íi5ĺelméto hogy ameunyíben * táIgyalason nem
vesznek ľészt, ajánlatulĺ érvényessége esetě.n az ajánlatuŁ az *jánlattételi h*táľĺđő
lejáľtakoľo *z ajánlatok bontás*koľ ismeľtetett ajáxlati án{val ke.rĺil bíľálatra'

Á tárgyaláson ajánłattevöt a nevébęn nyilatkozattételľe és kotetezettségvállalrłsra jogosuĺt (azaz
cégjegyzésľe, v&9ľ cégjegyzésľe jogosult személy.től nreghatalmazással rendelkező) személynek
kell képvíselnie'

Á' dokumentációľenđelkezésľe bocsátásának móđjao hatáľideje, beszerzési helye es
pénzíĺgyi feltételeí:
Ajánlatkéľő tźrgyi beszerzési eljáľ,asban kiilon đokumentáciit nem készít.

á"mennvĺben a szeľzöđés EU alapokbórl finnnszíľozott projekttel és/vagy pľogľarnmal
kapcsolatos, úgy a*nak megielłilése:
Targvi beszerzési eljlánäs az EU a}apokból finanszírozott pĄek-ťtel és/vagy pľogrammal nem
kapcsoiatos.

Eryéb infoľmációk;
a\ Az ajánlat - tarÍalomjegyzéket követő - ęlsó oldalaként fęlolvasólap szeľepeljen, anrelyben
közĺĺIni kell az értékelés alá keľtilő adatokat az ajźn|zuétęli felhíváshoz męllékelt mintában
meghatarozottak szeľint. Az ajánlati áľat nettó és bruttó összegben is meg kell megadni'

b) Az ajanĺatot 1 eľeđętí és 1 másolati peldányban kell benyujtani. Ámennyíben sltéľés vaĐ az
ajánlat o,eľsdeti'. és ',másolať' példánya közöfi, az aján|atkéľő az ,,eľeđetí'' példányt tekinti
iľányadónak. Az ajanlatokat tartaĺmazó csomagoľr a következö szöveget kell szeĺepeltetni:

KözteľÍi|eti zászló ľudak telepitésĺ ŕeľľeioŁ. Felbo*tarri tilos''

c) A benytijtott ajanlatnak az aĺábbi formai követeĺményeknek kell megfeleluio:
- Az ajánlat eľedeti példányát zsinóľľal, lapozhatóan összs kell fiimi, a csomót matrięź-ľa| az
ajánlat első vary hátsó lapjához rőgzÍteni, a matľicát le kell bél1,egezni, vagy az ajánlattevő
ľészéľől eľre jogosrłĺtnak alá kell írni' úry hog}* a béIyegzö' illetőleg az aláíľás |egalább egy
ľészę a řnatľicán legyen;
- Az ajźn|at oĺdalszámozása eggyel kezdő'djłĺn és oldalanként *övekedjen. Elegendö a
szovsget vagy számokat vagy képet taľtalmazó oldalakat számoani, az iires oldalakat nem kell,
de lehet' Á cÍĺnlapot és hátlapot {ha vannak) nem kell, de lehęt szímozni. Az ajźltłatkérő az
ettől kismértékben eĺtérő számozást (pI' egves oldalakłál a ĺA, lB oĺdalszam) is köteĺes
elfogadni, ha a taĺtalorĺfegyzekbeil az es/es iľatok lrelye eryéľtelműen azonosĺĺható. Az
ajáulatkérö a kismértékben hiányos szłmozást kiegészíthefi, ha ez az ajánlatban val.ó
tájékozódása, illetv.e az ajŕn|atravaló hit'atkozasa érdskében sziĺkséges;

- Az ajánlatnak az elejć.n tartalomjegĺzékęt kell taľta}nraaria, mely a|apjáĺĺ az ajánlatban
szeľeplő dokumęntumok oldalszám alapjĺán megtaláĺlratóak;

20.

ft.



. Á.z ajánlatot két, - az ajźn|ati felhívásban ĺnegfuatłáĺozott szamri * pélđanyban kel} beadni, az
eľedeti ajánlaton meg kelłjelölni, hogy azazereóeti;

- Az ajirłlatban lévő, minden dokumentumot (nyi}atkoratot} a végén ałá kell íľnia az adott
gazdáĺkodó szeľvezętnél eľľe jogosrrlt(ak}nak vagy olgan személ3.ĺret vagy saeméIyeknek
akiik) erľe a jogosult szeméĺy{ek}tőł írasos ťelhata1mazátst kaptak;

- Az ajáĺllix rni*dęn olyan oldaláĹ aĺnelyen _ az, ajźn|at bęadása előtt _ módosítást hąjtotĺak
végľe, az adotť dokumentumot aláíľó személynek vłgy személyeknek a módosíĺásnál is
kézjeggyel ke|l eIlátni.

d) Én'ényte\ęn az ajźĺntat, ha az Ajantattevő a jelen felhívásban nreghatározott kizĺró okok
hatalya alatt ál|.

e} Azajánlatnak taľtalmaznia kell aján}attevő alábbi iratait:

- az ajánlatĺételi fęlhívás megkiildésének időpontjánál 60 napnáI nem ľegebbi cégkivonat
másolati péĺdanya, aľnennyiben a cégkivonat szeľint aI neĺrr bírált módosíŁás van
folyamatban, az esetleges változasbeje.ryzési kéręlem a cégbíró*ĺg éľkeztetö
bélyegzojével ellátotf rnásolatí péIdán1a; eryéni vállalkozó esetében a vtńĺla|kozői
igazolvány másolata:

- az ajánĺatot a|áźrő ya|arrlennyi személy érvényes aláírási címpéldá*yának vary
címmintáj ának másolata.

Đ Az ajánlatok összeállításával és benyuj*ĺsával kapcsolatban felmeľiilt összes költség
az ajáľtłattoľőt teľbeli.

g} Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven keľĺil benyújaásra
mag}'ar nyelvri foľdítasa is csatotandó.

?4. .Ą.jánlattételi ťelhívĺás megk{ildésének * yrrrt'.jozsefl.aľos.hu honlapoĺ Íörténő
megielentetésóĺek iđőpontja: 20 13' augusztus'4 ;.

Budapest, 2Üi3. arigusztus 0ĺ.
-'{'*t'*""'
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Felolr,asólap

,oJď:özteĺíilletizá'sz|őruđak telepítési terľeÍnek elkészítése ós a szťilĺsóges engeđéIyek beszelzése''
täľgar.l, kazbęszerzési éľtékhataľĺ el nem éľő beszęľzési e[iĺłľasban

Ájánlattevö neve:

Ajĺán lattevö székhelye :

Telefon

Telefax:

E-rnail:

Ki.ieliilt kapcsolattaľtó :

Kijelöĺt kapcsolattaľtó eléľhetősége
(telefon, fax, e-mail):

,Ąz ajĺĺnlattevö áItaĺ kéľľ ellęnszolgáltatás
osszege

összęsen nettó Ft +,ąa: bruttó Ft

[Keltezés]

[cégszeľĺi aláínás]



Nyilatkozat

,,KłĺzÍeľĺileŕi zász!ĺĺruđak telepítési teľveÍnek elkészíŕése és a szĺikségas engedélyek beszeľaése''
taľ*ú kőzbęszęrzési éľtékhataa eĺ nem érłbeszę:rz-ési eljárásban

Alirlíľott .. társaság (ajanlattevő), melyet képvisel:

.ł.z a|ábbĺ łrvřIatkozatot tesszĺik:

Nem álluak fęnn velem / veliink szembęn az alábbi kizÁrő okot mely szerint nern lehet ajánlattevö,
aki:
a. végeĺszĺmolás alatt éĺ|Í, vagĺ vonatkozasában csőde$arás elľendęlésérĺjl szóló bíľósági végzést

közzętettek, vagy a2 ellene indított fęlszamolási eljáľast jogerősęn elrendelték, vagy ha a gazdasägí
szereplő személ1'es joga szeľinti hasonló eljárás van folyamatban' vagy aki személyes joga szęľint
hasonló helyzetben van;

b. tevékenységét felťiiggeszteťte vagy akinek tevékenységét felfiiggeszteĺékl
c. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogeľós bírósági ítéletben megállapított

bűncselękméný kiivetett el, amíg a btintetett eĺőélethez ffizőóő hátrányolĺ alól nem mentesĺilt; vagy
akinek tevékerrységét a jogi személlyeĺ szemben alkalrnazható bĺintďóiogi intézkedésekľől szóló
2001. óvi CIV. törvény 5. $-a (2} bekezdés b}, vagy g) pontja alapján a bíróság.iogeľös ítéletében
korlátoztą az eltiltás ideje alatt, vagy ha az Ąán|atlevó tevékenységét más bíľóság hasonló okból és

módon jogerosen koľlátozta;
đ' egy évnél régebben lejárt adó-, váĺnfizetési vägy ĺíľsadalombiztosítási jáľutékťĺzetési

kötelezettségenek - a łetelepedése szęrinti orszźĺg vaw af' ajánlatkéľő székhelye szerinti oľszĺg
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megÍizetéséľe halaszĺást kapott;

ę. a fa1.3. jrinius 30-ig hatalyban volt, a tsĺiĺtetö Tön,énykĺjnyvróI szóló 1978. évi IV. torvény
szeľinti biinszeľvezetben részvétel - ideertve a b{incselekmény bĺínszeľvezetben tôľténö elkövetését
is -o vesztegetés. vesztegetés nemzstközi kapcso|atokban' hiitlen kezęlés. hanyag kezelés.
kłĺltségvetési csalás, az európai közösségek pénziigyi érdekeinek ĺnegsértése vag1 pénzmosás
bíincselekĺnényt, ĺlle.tĺę a BĹintető Tiirvénykönyr'ľől szóló fł12. évi C. ttin.ény XXV[.
Fejezeteben meghatározoff koľľl.lpciós bűncsęĺekmények, bíinszrrvezetben részvétel - ideértve
biĺncselekmény b*nszervezetben töľténćĺ elkłivetését is -, hútlen kezetés, hany.ag kezeĺés,
ktiltségľetésí csalás vary pénzmosás biincse}ekľnén1t illętve szeĺnéiyes joga szerinti hasonló
biincselekmén1.t követett el, fe|téve, hogy a biĺncselekmény elkovetése jogeľős bĺľosági ítéletbęn
msgállapítást nyert, aĺníg a btintetett előóleĺhez fiiződő háfnányok alól nem mentesillł

f' az aóCIżt e$ánásban elöiľt adatszolgáltatási kö'telezettség teljesítése soľán olyan lramis ađatot
szotrgáĺtat, vary hamis nyilatkozatot tesz, amely a'Vęľsęny tisztaságáú veszélyeaeti;

g. tekintetébęn a kövďkezo feltét€lek valamelyike megvalósul:
gal nern EU-' EGT- vag.y oEcD-tagállamban vagy olyan államban rsndelkezik adóilłetőséggel,
me}lyel Maryarorszłgnak kettös adózas elkeĺüléséľól szóló eryezrnénye vaą vagy
gb) oly.aĺl szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzĺnosás és a teĺrorizmus
finanszíľozása megelőzéséľől és megakađályozasáľól szóló f0a7. évi CXxXvĺ. ttiľvény 3. $ Đ
pontja szeľinti tenyleges tulajdonosa nem megismerhető.

Áz eljánísban neĺn lehet ajanlattevö vary ľészvéteire jelentkeaĺ az a tazdasigi szeľepló, amelyben közľetetten
vagy közvetleni.il tiibb, mint 25%.os Íulajdoni ľesszeĺ vagy szavazati joggal ľendelkęzik olyan jogi személy vagy
jogi személyĺséggel nern ręndęlkező gazdasági taľsaság- amelynek tekintetében a g. pontban meghataľozoft
feltételek íennái lnak.
,Ąĺnennyiben a több, mint 25%.os tulajdoni résszel vag'y szavazati hĺłnyadđal rendelkezö gazdasági tĺírsaság
tarsuláskénf adózik, akkat az ilyen tlársulrás tulajdonos táľsaságaiľa vonatkozoan kell a g. ponĺ ga) alpontja
sz.eľinti feltćĺelt megfeletrően alĺ<almaani.

A d. pont szeľinti ađófizetési ktitelezettség a}att a bel$lći székhelyii gazdasági szereplö tekintętébęn az állami
ađó,hatóság és a vánrhatóság által nyilvántaľtott ađófiurtési köteteze,ttséget kell éľteni'

Az e. pont szerÍnti hasonló b{ĺncselekmény alatt az EuľĘai Unió más tagáIlamában letelepedett ajánlattevő
eseÍében



aj bünszeľvezetben részvéte1 bl3ncsElekrnéiry esetÉn a szeľ\,ez€ľt biinözés elleni kĺjzđeiemĺől szóló, 2008'
októbeĺ 24-i 2008/84t/IB tanácsi kęreĺhatĺírozat 2. cikkében ĺneghatarozott bijnszęrr.ezetbęn való
ľészvételhez kapcsoiódó bťĺncselekményt,

á/ veszt€getés, vesztegetés elfogađasą hivatatrí vesztegeÍés, hivatali vesztegetés elfogadĺĺsa" vesztegętés
bíróýgi vagy hatósági eljärasban, vesztegetÉs elfogadása bíľósági vagy hatósági eljánísban bťincselekmény
esetén az 1997. május 2ó-i tanácsi jogi aklus 3. cilĺĺ<ćben ľnegfuatározott komrpciót,

rJ kiiitségvetésĺ csalás biincselekrnény esetén az Európaĺ Ktizösségek pénzĺlgyi éľdekeinek védelméľő] szó}ó
sgyeanény l. cik}ĺę szerinĺi csalást,

dj pénzmosrĺs biĺncselekmény esetén a pénzügyi ľendszerek pénzmosás céljára va}ó felhasznä|ćsának
megelőzesér,ől szóló. 199l. június ]0-i 9I/308,,EGK tanácsí irányelv I. cikkében rneghaÍáľozott
pénzmosásĺ

kell éĺeni.

A d. pontbał meghatározoŕÍ idćiľaľtamot mindig a k'łzźrő ok ťenn nęm áIlásának ellenöľzése időpontjátót kell
szímíÍani.

Kelt:

cégszaľű aláíľas



Műszaki teÍľás
a ,,Közteľiiletĺ zászlóruđak Íetepĺtési teľt.eĺnek ęlkeszíÝése es a sziikséges exgeđéI3'elĺ beszerzéseo'

targyú
kĺĺzbeszerzési éĺékłlatá* e| ĺlem beszerzési eĺjaľasban

.Ąjánlattevő ť,eladata Józssfváľos kőzigazgatźĺsi tęĺĺitretén, 28 helyszínen, helyszínenként 3 đb, iisszesen
84 ńb zź.szlőruđ telep{tési tęn,einek elkészítése és a szĺĺkséges engedéIyek beszerzése.

Hármas aäszlórudcśopoľtok (a közmii helyek ísmeľeteben) esáétikus elľendezése a tźtbĺtĺzatbarl
felsoroĺt heĺyszíneken.

A zászlóruđak jellemzöí:

o Męnnyíség: 84 đb (28 helyszínerr 3-3 db z*szlóĺrld)
ĺ fu1éret: 6 m (terepszintńl lnéľt távolsága)
o Szín: fehóľ
ł Zásr}óĺtĺú: tĺizihorganyzott alaptest; aľanyszínű hagymakupoĺa lezarassal
ł Taľłozékok: zaszlóľuđ bęlsö fęIvonókiitéÍIęĺ, a szťikséges kötőelęmękkel,

ff nrházas (vandál bĺaos} zaľszerkezettel;
felhuzható foľgó konzol, max. l m-ęs karral,
zÄsztőr ögzítő keľikák,
zászlóťeszítő srily,
zászlófelvonó h aj tókar"

A teľr.ęzéshez szĹikséges telepítési f.eltételsk:
o béton alaptest készĺtésével (40 x 40 x 70 cm)
l a telepítés soľán a munlcílatok által éľintett környezet teljes helyreállítasa szĹikséges

Sziikséges engedéIyek és feladatok:
r teľvezésí alaptéľkép elkészitése (beszeľzóse).. elhelyezesi helyszímajzot ľészletteľvet típustervekęlkészítése
r közmű ađatok beszerzśse, kiĺzmü genplan(ok} készítése
r foľgaloĺntechnĺkai keze|ői engedély forgalomtechnikaĺ teľv készítése és benyrtjtasa

aĺapjźn, amelyen ,tlbráznĺya van a jelenlegi foľgalmi ľend (köz.ĺeľiileten taláIható meglévő
fizikai eszközök. jelzőtá'bl;ák stb.) és a teľyeuett zrászlórudak pontos. beméretezętt helye.

. tulajdonosi hozzájarulások (fiiváľosi és heiyÍ önkoľmanyzat)o közteľiilet-fog|alási.
(maximálís ídőtaľtaľnra) és egyéb engedél1'ek beszeľzése

A z{szlóľudak telepítésénęk kivitelezésę sonán teľvezöi mtivezetői feladatok ęlláĺłsa.



H.el1szÍnek:

Helyszín
I Rákóczi tit _ Mlizeuĺn krĺ. saľok

L Gyulai Płál u' _ R.ákóczi lit sarok
aJ Blaha L,łizatér
!,
t Kálvin tér
5 M i k sz,ářh 11 źńm ŕł'n 1: ér
o Gutenbeľg téľ
I Józsefkľt. - Rökk Sz. u. saľok
ő Üllöi ť}t - József kĺ. sarok

9 Rákóczi tér
i0 Harminckettesek ťeľe

.tl ĺI" Janos Pál pápatéľ
1') Népszínház u. - Nagyfuvaľos u. sarok

Corrĺin sétánv

Mátvás téľ

15 Pľáteľ u. _ Szigony u. sarok

l6 Uĺlői út _ Koranvi S. u. saľok

t7 Baross téľ

18 Tetreki ter _Népszínház u. sarok

19 Losonci teľ

fa Káiváľia tér
fI 35388 hľsz. névtelen kilzĺeĺtilet
22 oľcry téľ

Nagyrľarađ téľ
f4 oľcz,y út_ Điószegi S. u. sarok

2> Golgota ter
26 Va.iđa P. u. _Könyves Kálmán krt. sarok

2',7 Salgótarjáni út * Hungräřia kĺ. sarok

?8 Keľepesi út _ Etungaľia kľt' saľok

.Ajĺĺnlatkóľő ťelhŕvja Ájánlaftevők Íigye!ĺnéto hogy amennyiben a megnevezett helyszíĺl(ek)en a
a.{szlróľuda}r telepítése nem lehetsóges, *bban az esetben Ajánlattevő kizárólag *sak az
Ajánlatkérő egyetéľÚéséve| módosíthat heýszínt!

10
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,,K{izterii}eti ruáłszrőruđ ak ietepítésĺ teľveĺn ek
eĽkészítése és a sztikséges engeđétyek beszeľzése,,

targyúbeszeľzésíeljaľásajźnlattétehszakaszához

AJÁ.NLÁ'.T

79L3. *ugusztus 29.

lt€



TARTÁLÜM

t

0ldalszam

Taľtalom.jeryzék L
Felolvasólao Ą
Nyilatkozat kizáľi okol<ľôl (Ą

Pénzügyĺ.gazđaságĺ alkałmasság

Szźm l aÝezetö péĺ:r;irłtěznt nýitratkozata r
I!Íűszaki.szakľnaĺ alkalmass ág

Ref,erencĺanyilatkozat {ĺisszeťoglaló t^b|źizrr)

Referenciaigazolas Ą,J
A Ąesítésbe bęvonni kívant szakembeľek bemutatása /ľL
A teljesítésbę bevonni kívarrt szakembęrek dokumentumai /fĄ

6s napnáI aem ľégebbi cégkivonat másotrata /ťE
Aláíľási címpéldáľry másoĺata ł6



I

Ajánlattevő neve;

Ąánlattevő székhelye:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Kij elölt kapcsolatiartó :

Kęltezés: Brrđapest, Ż013. augi:szh:s 29.

FELÜĺ,vÁ'sg}-łľ

,, KözteriźIeÍi złŕsz\órĺĺď,ak telepítěsi teweinek eĺkészítěs e

és a szüksěges engeđěIyek beszerzěse,,
tárg,łú, łrĺ)zbeszerzési éľtékhatáľt eĺ nem éľő beszerzěsi eĺjťłľásban

Via F.utuľa Kft.

l1x i Błrđapest, Zenta u. 1.

336-0587

336-0588

viafutwa@viafutura.hu

Bĺeueľ AndÍás

Kij eltĺtt kapcsolatüaľtó eléĺhetősége: teI : 3 3 6-05 87
(tel, fax, e-mail) fax: 336-0588

e.mail : viafutuľa@viafutuľa.hu

Az ajanlattevő altal kéľf
ellenszolgáhatas összege
osszesen nettó Ft + Áfa = bruttó Ft

l'.ĺ.50.00Ü,- s'i + Áfa = 1.460.50Ü,. bľuttó Ft

W& FĺJruRŔ
P#6łrłőfi' ]hn€Ě$adó á* Wg. ĺd8'

- .,11ź.Bp.,?łrltav. t' - --
ącssltĚĺ'ĺ; 1 326B534€4g

(cégszeľiĺ aláíľás)

*ą



NY-ľ,ĺ,ÁTKÜZÁT
Kłizŕ,c r i}ł łĺĺ zđsztóľaď*k te1epťtěsí teweśne k eĺklćs zítése

tárglú,ou,u,Í)ľ,łłľ,r;:,ťí;:ľ,rr,#łu;,rír:;i)u,ieĺÍárósban

Álulíľott Via ř-ntura KfĹ {ajáĺilattevő}, melyet képvisel: Bľeuer Á.nđrás

alábbi nyitatkozatot tessztik:
nem állnak {bnn velemlveltink szemben az aĺábbi Lazárćl okok, mely szeľint nem lehet
ajánlattevó, aki:. végelszamolás alatt iĺĺi, vagy az eliene índított csődetjarás vagy ťelszámolási eljarás
Íbly'amatban van;. tevékenységét felffiggesztette vagy akinek tevékenységét fetfiiggesztették;. gazđasági, illetdleg' szakmai tJíeĹenysegével kapc"solatban jogeľős bírósági ítéletbęn
megállapított brĺncselekorenyt kĺjvętett el, amíg a biipteteťt előélethez tílzőđő hátľanyok alól
nem mentestilt; illetőieg akinek tevékenységtt u jogi szeméĺl1,el szemben aikalmaeható
btintetőjogi intézkedésekľől szóló zołl. evĺ Ćlv. tóľveny 5.$-a (2) bekezdés b), vagy g}
pontja aIapjan a bíĺóság jogerős ítéleteben kor|atozta, az eltíltas iđeje ďatt, illetőieg ba az
aján],attevĺ| tevékenYségéĺmás bíĺóság hasonló okból és móđon jogeľőśen korlátozta;
] esy évnél régebben lejaľt adó. ,- vámfizetěsi vagy taľsađätoľntiztÜsítási jläľuíékfizetési
kötelęzettségének * a letelepeđésę'szeriĺľi orszäg vagy az, ajánlatkéľő székhelye szeľinti
oľszág jogszabá|yu ďapjrän * nem tett eIeget, kivévě, haäegĺzótesére halasztast kapott;- az állanihĺ{ztartasľól szóió łan. évićXCv. töľvény so. $ (ĺ) bekezđéséneŁa) pontja
szerinti ľenđęzętt munkaiigyi kapcsoiatok megséľtésévela) a munkaviszony letesĺtésével ossiefiiggő bejetentési köteiezettség elmuxasztasávatr

összefüggésben k& évnél nem ĺégebbón jogeľtiľe emelkedett koiigazgatási, vagy
annak feltilvizsgaIata esetén bĺrosegi haÉřozatban ĺrregállapított és*munkatieyi
bírsággal vagy 

_az 
ađózas ľendjérői szóló törvény szerinti rntrlasztási bĺľsríggat

sújtoľt jogszabalyséľtést kĺĺvetetĺ el, vagy
b) kiilfrlđi kíagľaľországon engeđélyhez ktitött fbgiďkoztatasa eseté$ az engeđély

megkérés-é5 vonatkoz? munkáltatói kcitetrezettség elmuias ztasźxa|łisszeftiggésbelrkét évnéi. nem régebben jogerőre ęľnelkęđefi köngazgattsi 
"ugy 

-*""n
feliilvizsgálata eseté.-n tĺľosegĺ haüározatbąn megfllalított és a kozponti
kö1tségvę165be történő bęfizeĺésĺe kötelęzéssel, vigy ä haľmađĺk oľszagbeli
allampolgá.ľok beutagásáľ;i é- taľtĺztoáxaľoĺ sző|ő töľvény szęľint
kiizľenđvédelnai bírsággat sújtott jogszabályséľtést követett el;. büntetendö tö,ľvénykönyu 

'""äti_biľrszeľvezętbeĺ 
résaĺétęl _ iđeéľwe bííncselekmény

brinszeľvezetben töľtéŁő elkoveteséi is -, vesztegetés, vesztegetés nęnrzetkozi kapcsoiatokban,
az euľópaĺ kozĺisségek pénztiryi érdekeiĺek mégséľtése, ilietve pénzmosás b{íncsetelorényt,
y?gy szeméJyes joga szeriňti hasonló bűncielekmányt követett €l, ťeltéve, hogy a
biingselekmény elkivltése jogerős Ĺiĺósági ítéletben megállapÍtást nyert, amíg a b*řetett
előélethez flĺződő hátľányoťut-a''"* Lentesĺilt;. lráľonr évĺrél
kötďezettség.'.ge*.ä}.':Ho"Yäo-iiľää''#ďť'$ľľT,.'-fff*n:'":t--:ffil
korabbi - háľom é\'né1 nem ľégebben lełafflt - tr(iĺzbeszeľzési eljárás alapjan vállďt
szeľződéses köteĺezettségét sťüyođ' ;"g;';đ;' "*"ly" * u.; *lu*e,o bizonyítanituđ.

Kelf; Buđapest, 20i3. au$}sztus 29.

cégszeriĺ ďlííľas



ł*IYILATKÜZAY A KIzÁR'o oKĐKR$L

J\lŁtĺĺíott, Bľeĺ.ler Andľás Ĺigyvezetö.{szĺ'tletett: Mĺskolc, 197Ą^ febĺuáľ 7., anyla neve: Kiss Máľia'

lakc{m: 1t11 Budapest. Zenta u. ĺ.,-."19niäTyá.'"1."11i.s3zolvany szárna: 
-iecosł LA, |akcĺrnet

igazolo hatósági ĺgazoivány széma: 937506.ijĹľu-vie ŕuľu-nĺ ĺie,ńaxł, Tanácsadó és szolgáltató

Kft" (székhely:1111 Budapesi, Zent? Y' 1.. ó;1. oi-b9-7p.3]0,.;Jĺ.iá*'1326Ü534.2-43, statisztlĺ<ai

számjeł: 13260534.7112.i13-Ü1) cęgiegylJJľe logusult repviseĺłĺĺe_nyitatkozonn, hogy cěgÜnk*eĺ

szembennemál|nakĺennazalaabikižäró.okok:.-.-----.

Kbt' 5ô. s (1} Az eljáĺásban nepn ĺehet ajánlattevő, részvétełre jelentkezó' alváltalkozÓ, és nem vehet

részt az atkalmasság ĺg"'áreiau"n o|yangazdasági szeľeplo. akĺ

a} végelszáľnolás alatt ál, vagy yo13tlo'zásában csodeljárás e|ĺendeléséĺöl szó|l bíĺosági vÔgzési

kozzétettek, uugy 
".-.uiĚn" 

-i.i..laton ĺ"ĺ"lääJá.i eljaräst. jogerósen elren'delték, iĺletőleg ha az

ajánĺattevi {alváĺlalxozĄ-"i.**iy"s.jogľ'säinti-ŕiasonĺó 
Ĺ|lä,á- vän foĺyamatban, vagy aki

szeméiyes ioga szerĺn-trl.äu*ií ń"iyzetĹei van; --.-..- *---:--*..
b} tevékenyságet Íelfüggesztette ...íägy a.ki1ek . tęvékenysěg.é1.. .,fetfuggesztették;

c) gazdaságĺ, it|etöleg szakrnaítevéxe-nysegeväřŕapcsotatu*n iog"i6s ĺ:'ó:?íi ľť"ľ"" megállapĺtott

bűncselekĺnéflyt kÖVétett el, arnĺg a uunt.tJtřäájl;irä.ň"ődb.ńäirańyox ?Přľęry,T'*ntesüĺł 
ł|letöleg

aklnek a tevékenységét a jogi szeméľy*ř'.äňiü*n átalmazľläto Ĺdnt"toĺogi.intpzkedésekĺó| szlll

2Đ01. ěvi ClV. tÖľvény 5. S-a {2) btkezde"é.ń.ŕ olj ittetoteg..đj F"ľ{ a:íľlĺl. a, bĺróság jogeĺós

ĺtéletében korlátozta, äz eltiltás iceje alaři-iř"taĹä,hä á' "]aňĺ"ťtevö 
tevékenységét más bĺĺóság

hasonli okbllés moĺon iJseigšuń ŕortátozta;* :.'::.-.-.---
d} közbeszezesi egaiásäŕňan való reszveiJih jogerösen eltiĺtásra kerü|t, az elti|tás ideie alatt...*-

e} egy évněl res"bbán- i*láń adó., vaľńfřzetesi uugv 
,.täoäjäi"n'ui't*ĺtási. 

iáru|ékfzetési

kotelezettségének - a letelepedése szeľĺnti oĺszäg yagy. a.z 
"iäi'T"tl.Iid 'zet,ľ.ury" 

sżerinti ország

jogszabályaia|apján;;äřL ďěg*t, riué;;, ňámägn'ěĺesére ńa|asztást kapott;-

f} korább!- háľom évnélnem rěgebbe..n b;'ii* iiöřn*i'*oe.lffisĺan ľ':ľj: adatot szo|gáltatott

és ezéľt az eljárásbl| kizártäk, illetöleg,ä'ňu*i. "jat 
szotgáitáíauatjogerósen megállapítottáĺ<, a

jogerósen megallapĺio]it iJaiáľtam végé.ig]-.... -....-*-..;*
g} az államháztaľtasľl| szólr 2Ü11. évi CXÜV. törvény 50. s (Í) bekezdés ai pontja szeľinti ľendezett

il.ńäd;ŕi ňää6k Ń"tetmenyeiĺlek ňegsýrtésŚvej;-;;- ]-
aa} a munkaviszony ĺÉtesĺtéséver 

.ásšž*ňgŃ 
- beje|entési köteĺezettség-. elmu|asztásával

ěsśzeťtlggÉsbén rä-'!unäi- *-ň-.iJs*bŇ iägerĺľe...eĺnJiřäa"ú.- io.igázgäási, vagy annak

feĺülvlzsgá|ata esetén bĺľlsági haĺáľozatĹä;"i.í'aiľi1i e' äřňxi.t'aýi iľ:*óp* u"gy az adlzás

ĺendjérö| szólr torveny;;ilř *"ĺä;1'iíi"äglä"1jtott jogszabá|yseŔest kÖvetett eĺ, vagy*_
ob} kü|földi Magyarországon engeoelynei r<ĺxĚřt ĺogl;il(oltátása eietén az engedély meglĺérésére

řoiratkozl munkáltatói kötelezettség elńulasztásářa| összefuqgésben két évnél nem régebben

jogeľóre emeliceae* 
.łůzigäzgatasř 

vaäy ännat felulvizsgääř" 
-é=áten bíľlsáoi hatärozatban

megállapĺtott és a közpońti ronseg""'EäaJ,iůä;.ö 
.b;fi';Ťä''" 

xotur"zésset,- väov a haĺmadik

országbeli á|tampolgáror n9y!a{1ror. j, 
-täĺä.tocäserol .iil"- tůi',éňv-śzáiinti Tťozrendvédelmi

ľľ*1ĺ'---tľľ;' 
j?ťř,Ť#äiľ':Ł1Y.""'1..,-"Jlszervezelben részvéte| ideértve btincseleF.mény

bt]inszervezetben tortéńö elkovetését ;5 ., vesztegetés' u*'.Jtuslt!= nemzetkozi kapcsolaiokban,

hritlen keze!és, hanyag kezelés. koltsěgveiési csa|ás. "' 
*",6ň-"t xoiossegek pénzi}gyi érde|ĺeinek

megsértése, illetve pě-řzmosás bijncs"lu-i,ňeŇt-uugy szemelye-s.jůá iierinřnasonlô bÜncselekměn$

kovetiatt el. íeltáve, hogy a bťincselekľnénřiŕä;;řd.;::ť*łńági ĺtě|etben megállapitást nyeń'

äĺättńtetäń Jl.oäl*Ťń*i ť ĺlzódö hátrá n yok a li| nem m entes ult;

i) koľábbi rozuesieizesi e|'!áĺás Jääu;.řdJ ,.i1,..'szeptemoeľ 
15.ét. kÖvetöen ki'tÓtt

szeĺzoděsével kapcsolatb an azarvarĺalroJá;äĺJlä ĺ"nna$o (veg. vagy ie:z:zŤľlábol fakadi} két éven

beĺul született jogerös és végrehaľ**á"ť.?.*';;iä, y,ryľ lĺřti;asi ľatáro:ťban 
megállapĺtott

Íizetési kotelezettségé 1Ü%.ot megha'ĺaci-lěi,ět. az i|yán határoźaban megáltapĺtott Íizetési

határĺdon beĺ{ll nem te|jesítetta. ailna* *'l;;,;' ňg; ai ajanratkerókent szeľzödést kÖtö fěl a részěľe

határidöben fizatettl

#%



xĺjśľÉsban előírt adatszolgáľtatäsĺ köteĺezetlség tetjesítése során olyan hamĺs adatof
$&gy harnis nyiĺatkczatot tesz, aľneĺy a veľseny tisztaságát veszélyezteti;

a következó feltéte|ek valame|yike m egva|lsu|:
ľtŘŕfr ÉU., EGĹ vagy oECD{agáĺlarnban vagy olyan állaľnban ĺendeĺkezik adóilletöséggel, ĺnellyel

zágnak kettös adlzás elkeľtJtéséľÖl szlĺl egyezrněnye Van, Vagy
kb; o lĺozueszerzésł szerződésseĺ ĺ<apcsoľatban megszeľzett jtvedelrne az adTĺ|Ietösége szerinti
#řääágban kedvezményesebben adózna {a jövedelemĺe kífĺzetett vég|eges, adl.visszatěľítések után
klfizetett adÔt figyelernbe véve}, ľiint ahogy a gazdaságł szereplö az adott országból származl
beĺíöldĺ foĺrásrj jÖvedelme után adlzna' Ennek a Íełtételnek nern ke|| eleget tennie a gazdasági
szerepĺönek , ha Magyarországon bejegyzett tilktelepe útiáą fogja te|iesĺteni a kÖzb'eszerzěsi
szerzödést és a filktetepnek betudhatl jÖvedełeľĺrnek minŐsiiĺne a szerzÔdés a|apján kapott
jÖvedeleľĺl;
kc} olyan nem szabá|yazażt' tozsdén jegyzett ĺáľsaság. arnelynek a pénzrnosás és a teĺroľizrnus
finanszírozása megelőzéséľöĺ és megalĺadályozásárÓł szőo 2Úa7. évi CXXXIV. ttirvény 3' s Ü pontja

szeľint tényleges tu|ajdonosa nem megismeđtet{5.

Kbt. 56' $ (2} Az eljárásban nem lehet aján|attevo vagy részvételre jelentkezö az a gazdaságí
szerep|ő, ame|yben kÖzvetetten vagy kÖzvet|enül tÖbb, ľnint 25To.os tuĺajdoni résszeĺ vagy szavazati
jogga| rendelkezik olyan jogi személy vagy jogĺ személyĺsěggbl nem rende|kezö gazdasági társaság,
amelynek tekintetében az {1) beĺ<ezdés k) pontjában meghatározott fe|téte|ek fennál|nak. Amennyiben
a tobb, mint 25%.os tu|ajdoni ĺésszeÍ vagy szavazati hányaddal rendelkezö gazdasági társaság
táĺsu|ásként adÖzik, akkor az iĺyen társulásłúla'1conos társaságaĺra vonatkozoaĺĺ kellaz (Í) bekezdés
lĺa} pontja szerinti fettételt megfelelően aĺkaĺmazní.

Kbt. 57. $ {1} Az ajánlatkéľŐ az e$árást rnegłndítl felhívásban elÔirhatja, hogy az e|járásban nem lehet
ajánlattevö. ľészvételre jelentt<ezö' aĺvá|la||ĺozl, iĺĺetve nem vehet részt az a|kaŕmasság igazolásában
olyan gazdasági szerep|ű, aki

a} gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - tt évnél nem régebben ľneghozott -
jogeľős bĺrÔságĺ ítéletben megálĺapĺtott jogszabá|ysértést kÖvetett el ;*.---.*..-
b}_a Tpv,t' í í. $.a. Vagy az ŕurlpai unio ĺĺgtooěséľöl szi|l Szerződés 101' cĺkke szerinti - öt évnél
nem ľěgebben meghozott - jogerÔs és végrelrajthati veľsenýe|Ügye|eti határozatban vagy ?
versenyfeĺÜgye|eĺi ľratáľozat biĺÖsági ťetü|vizsgá|ata esetén a bĺrlság jogeĺös és végľehajthatÓ
hatáľozatábán ľnegáĺ|apĺtoĺt és bíľságga| süjtottjogszabáĺysértést kÖveÍett e| veĺsenyeztetěsi eljärás
soľán; vagy ha az-a1án|aľtevö ilyen jđgszabálysértését ľnás úersen}ĺhatÔság,vagy bírlság - Öt évnél
nem régebben - jogerösen megállapĺtotła, és egyĺittal bírságot szabott ki;.;.-.-*
c} korábbĺ közbeszerzési e|jáľás a|apján válĺatt szeľzödéses ĺ<ötelezettségének megszegését két éven
beĺ{il ke|t jogeľös közigafgatásĺ vagy bĺľósági halározat megállapĺtotta;
d) a letelepedése szerintiország nyi|vántartásában nincs bejegyeuve;...-.-.
e} a szo|gältatás nyújtásához a |eteĺepedése szerinti oĺszágban elÔĺrt engedéÍlyel' jogosĺtvännyalvagy
e|őíľt szervezeti, kaĺnaľai ĺagságga| nem ľendeĺlĺezĺk...----
f} hároľn óvnél nem régebben iúlyos, jogszabályban rneghatäí,ozott szakmai köte|ęzettségszegést
vagy kslÖn jogszabályban meghatáŕozotĺszakmai szervezet etikaĺ eĺjárása álta| megá|Íapĺtott, szakmai
ełikai szabá|yokbä ütkťizťÍ cselekedetet kÖvetett e|;

Kelt Budapesten, 2Ü,ĺ3. {ket(őezer-tĺzenhaľmadik} évĺjrilius hi 17. {tizenhetedik} napján.

,/, l ĺ f,
lł ĺ [,ĺłť1 ,l({{t ĺQa+
@

\ĺia Futura Kít.
iigyvezeto



.$.ľ* 
.ľnľl*łł* .ľn 

lĺt ĺ1ĺ ĺ{ łtnj *l gľxťĺ ł t ľaĺI áj a
ľ}ľ, l'ŕł ľÍĺ*ľ .ł1l łrlttĺ ktĺľJ ĺgyľ^s

ĺ l ĺ'{ ltĺtdnp*s{, {3aľtĺ1k {}6ĺĺr lił ĺ'}. llř.
t4ó l l}uelnpcst, ľl..: 2 l(j'
,t'łĺ'llľĺtx; 

06. ł/3 8 5 "3$ B{t' {}fi' l lł ĺ{ ĺ "Üfi ii4

Ugysaáĺn: 1 1 B67/tr{/I, s4}l}{} ĺ Í

Alulírott Đľ. Enyedinđ ľ}ľ. Vĺrľ51ĺr l}crnadett budapesĺi közjegyzőhelyeťtes, miĺttn az
iigyfói Ęidomásul veĺtę ĺt k$xjmgyx{ĺItelyettes t.äjěkoztatását a közjegyzőkľől szőĺő 1991.
évi XLI. törvérry 12z, # {3}"(l0} lr*kezĺtéseiben foglaltĺlkril, vagyis a szentélyazonosság
on-line ellenĆĺľzéséĺ.Ü vf}n*tkÔx* ľt.:rtclclkez'ésekről, tanúsítom, lrogy-..-.--
Bľerłeľ Á.nĺJ.ľás J#ua* *litr{ĺ }tsYe Bľcueľ Á.ndľás János řnagyär állarnpolgaľ
(szĺiletett: Miskoĺc, ĺ974. ťelrruĺiľ Ü7' napján, anyja tleve: Kiss Mária) l l l l Budapest'
Zęłta utoa }. magasfijld*äĺtlt 4. sxárn alatti takos, aki szemć.lyazonosságźł az e|őttem
ťelmutatott, érvényos 1őÜsä4 l.A számťt személ.vazonosító ígazo!vá*yt,ľů, míg
lakcíľnét a 937506 UL guńln* Iłtkcĺtnet igazo1ő hatóšágĺ igazolványával igazolta,
mint a v'IA FĘTI.IIŁ"Ą lyíóľnski, Tanácsađó és Szotgátfató Koľlátolt Felelősségű
Táľsaság (rovidíteit e|nęvgĺ&*o: VIA FUTURA Kft., szélĺŁely: 11l1 Buđapest, Zenta
utca 1. ńagas$lđsdint 3,o cégicgyzákszáma: Cg. 0i-09-7263la, adószäma: t3260534.
2.43, '"statĺsztikai '';száinjľle:- t jzoos:4-7Llrl-113-01) iigyvezet6je akínęk önälló
képviseleti jogosuttságáťbl eljłľĺ közjegyzöhelyettes a Közigazgatátsi és lgazsź,g,Jeyi
Mĺnisztérium 

- 
Cégĺnfoľmációs és az Elektronikus Cégeljáľasban Közľemiĺködő

Szolgátat által a cégnyĺIvántartó ľendszeľbefi nyilvántaľtott cégkívonatba történő

betękintéssel győződött meg, ..-.
ezt' aziđefiĺzott **gyuľ nyäĺv'ŕí okíľatot (NYILATKOZÄ,T .Ą" KIZARó ororRot) a

maĺ napcn előttem saját keziÍIeg írta alá.
Eljáľó kőzjegyzőhelyettes tájékoztattam iigyfelet, hogy
eIkészítęsén el a közjegyłöłJkőzjegyzohelyettest a magánokiľat
nem tęľheli, felelőssége csak a személyazonosság ellęnőrzésére

az aláírás-hitelesítés
tartalmáéľt felelősség
és an*ak tanrisĺtására

teľjeđ ki. -....
Buđapest, 2:0113. (kettőezeľ.tizenhaľ:nađik) évjtitius lró l7" (tizenheteđik} napján.

!t
\ti

i [ľ.ť llt?
Dr. EnyedinďĘľ. Vaľga Bĺ

kozjegy}őhelyettes

.' ''r,...'l,1,



Via Futtłľt l{ft.

Budapoat
Zenźa utca {.
11,ł1

Bankinfoľrnácĺó

Bankunk a Via Futu
ađószám: .t

a következö

'r4100127
141A4127
,ĺ4J00127

megnyitva: 2004. rnárcius 25.
megnyitva: 2006. december 18.
ľnegľryĺfua; 2006. jtl|ius 6.

Ügyfełiink fÜ04. iiłfim|át a Magyaľorczági Volksbank Zľt.né|
tđószam: { ü776999 -244. szĚkhe|y: Í 0&8{ cégj.egyzéksłÉmĺ:l

Budapest' Rákóiĺt.ll
1lĺFtroSZB|Tl: T u í íĐYuv-Ĺ-ąq. tueńil
lľi'.ľendszere9 forgalmat bonyolĺ!. A

Társaságga| . Fizetési köte|ezettségeine[ĺ eddig rendben
és időben.eleget tett; óta sorbaná||i tétele nem vo|t, és je|en|eg
Śincs. Kapcso|atunki

Aĺ.á|talunk kĺ}zĺ'lt ad bizatmasan kezelendőek, kizáró|ag a
mégbízásba* megad oz- haszná|hatók fel.

Fenti igazo|ást Ĺjgyfet{inĺ( ĺ eľedeti pé|dányban ál|ítottuk ki
köte Iezettségválla|ás

Eudapest, eo ĺ'3,og,23;

Tisztelettel:

Tihanyĺ Szilvia
|akosságĺ üzletkĺitő

Kanyó Péteľné
kisváI|alati tlzĺetkotő

fuĺŁłVlBŁřą ĹJL, }tsL't{sŕ{Nĺt fuR \
ąFvoLKsBAľ\ -\Y MAGYARORSZHG

Ugyintézö: Kanyo A,ndrea

Te|efon: {1) 345 73Ż6
Fax ií} 345 73 í5
|K.szám: 494t2B13

.*xékhetye: 1íí1 Budapest Zenta u.,l,
}*gzáľn: 0J -09-72631 0}
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{$#*&'l' Ä REFERExcIÁxnoĺ'_ 
ĺiixmnitľutłĺłĺ'Á.ĺ,o ľanlÁzł"ľ;

ĄIulíĺott Bľeuer .Anđľr.rx. ĺłt}ľĺĺ * 
.Vłĺl Ftrŕura l{ft" (név) ajánlattevő jelen eljáĺasbaľr

a,,I{łizÍeľiiĺeÍł zőszĺóraďaknyilatkozattételĺe jogostrIt b"eilvł**łĺĺJľ nyilatkozom, hoqy

teĺepi'těsi terveiruek ,ĺ*ĺrĺłrł:ŕľę # * ľĺĺlírsěges engeďěłyek

eliárĺsban refeľenciakenĺ *.*6'ĺ6tä6$. 
]tĺł&Łĺľ:ĺ munkait j eloĺöm ľneg:

b eszerzěs e" tź'rgy,tl bęszeľzési

Á'lkalmassági feltétel .

megnevezése

.,',i:,,.,.,

irÁjť:l}ł::: 
'

';, ..,,',1,,.i. 1'
: ,r.ri:rti.i::t: r .

Á" tetjesítés iüeje {ćľ1l*WWe
'' :.t:t!:.,.,:i.::::?.,'1 ),.. : ł.:i]ĺ:lil]';: ,

'' 'i' iTňü.r'Ąii]Lł;i "n'ffiiĺi, 
n e szakmąi ałkatwass ág

z aj áníauételi feĺhívás t,łlegkĺźIdés éneb napj ót mege\őző 2 4

ónap osszes s égéb en Ie gaĺább 2 đ,b, tis s zes en minimwn

' 
Ű 0 0. a 0 0 Ft a i s z egb en s łker e s en t eĺj e s ített, kĺjzt eriilete n

ĺheĺyezenđő építméłrynek nem minősii\ő létesítmények
,-,,oą á ę áy o v nmn ŕknr ń rc{cľenci a

)012. november
3yöngyös

Szeľzőđést lĺotő mrt***, .ffił;,.,'

ľłrrłonevezáś o ..;.,;.;i;li1iil,1l'1..,;'..:

@gyös, Bornemissza u. B.

iiileki Gáboľ (tel: 30/488-085Đ

Ł szolgáIt*tás táľ$f#
3ytinryoś ; Éjszak.Kátváĺia lakóteĺtilet fej lesztésehez

.up.'óioĺb kiizterületen elhelyezenđő ópítménynek nsm
*ł.Ácr.ilÄ lŕtecíŕrnánvek tervezÉse

)80.000.-Fr

ľetjesítés az etőĺľéł*ĺ*"ttrłk ćs a

lzeľződésneli m*gľ*I*i#*n tt'ľtént.e?
ĺ t"r.i"ĺte. az ęlöíľásoknak és a szerzőđésnek megfelelöen

:Öľtént.

Atkalmassági ľ*!ŕé{el
megnevezésł ', ..

Vűs zakĺ, ťĺĺene sząĺĺĺnai aĺkaĺmass ág
4z ĺý óniattételi feł,ĺlívás megkiilděséłzek napj át negeĺ.őző 24

\ónap összességében ĺegaIább 2 db, osszesen mínimum

t, 00b,Ü00 Ft t;sszegben- sikeresen tetrj esített, közteľďjleten
,łIhľlyuzmđő épitmértynek nem minősĺ}Iő Iétesítmények

ľuvľ:łúséľc vonatkozó reíerencĺü 

-A tetjesítés iđtj* {$v' lł$}' &eĺx.e

Saeľĺőilóst ktitĺ.i rrtń*ĺĺr ťél

mepnevezése

Ä. szolgáltatás ĺĺ1ryyĺt

}ĺŻ' {}$. Íü-

t*li*ľ*ľ*kltętts ĺipítészeti Kft"
^_-

ĺlüiľ'.xträiffi ĺlĺęłl'cncezesĺ terv készítése Kunszentrrrikiós

e"ii lĺ*tvĺłr !éľ / lliĺtéľ ĺekonstrukciójáĺa, építési

ĺgcd{5 l yx äđ*l ĺý ľ v ł ĺq lku ĺnentáció l'alanrint az alapj rín

ivitelęa$Al.!$ĺvd'lktllĺ,lęľtacii elkęszítése

stlenszoĺgĺłĺtatás ncttó iĺsszege

eljesítés łz elöíľások*ak és a
leľuőđésnek megf*lelően tłiľtěnt-e?

.t

:

)i

M**;Tffi*tr.á.&*&'.i:ż ''.- ] _.^'
ĺ. lt]sł]''1 Ť

' ..'ffi&sľ,cľti łrláíľás

K*ĺt: Buđapest, 201 3. auguszťus 29'



Alu|íľott Bľeueľ

hogy GyongyÉp
.ita,

szerződésnek mď

*ia nyiĺatkozat

sutuľa KfŁ' képviseletében ezúton nyilatkozorn'

os, Bornemissza u. 8'} ľészére az alábbi munkát a

ben e|készíteit{'ik.

;,-;)r!|''

g uoapesľłj $ł,i*s.,, słnłus 3Ü.

***vľ fuľume-ffi*
....,.Í.er.g...Ŕ#ł"M, 

cégszeriÍ aláírás

ffi iia |a kóterĹilet tleszteshez.
ĺ<ápcsotĺoó kozterÜ |eten e! h ełyezendő ép ítménynek n em

zaLz. február - äBLZ,. november

Frjleki Gábor (30/488-0853}



Fł?

R*f*ľ*nęia nyÍIatkozat

Alulíľott Breuer András, a Via Futura Kft. képvisetetében ezúton ĺlyiĺatkozom' hogy

Atelierarchitects Építeszetl Kft. (1048 Budapest, Łlajló u. 41') részére az a!ábbi

mun kát a szenődésneĺ<-megfe I el ő m i n őség ben e l készítettĹjk.

Tervszám tervezőnél: 1209

Téľvezési munka tárgya :

Átľogó kozterlilet.rendezési teĺv készítése
Kĺ.lnszentmiklós Város Ká|vin tér / Főtér
rekonstrukciőjára, épĺtési engedélyezési
teĺvdokumentáció valamint az alapján kivitelezési
te rudokł: mentáció el készítése

Teruezés kezdete/vége: 2012. ápri|is f7. _2oI2. szeptember 20.

Nettó teruezésidíj: 1.700.Ü00,. Ft

Kapcsolattaľtó: Kiss-Gál Zsuzsanna $:a t 47 6-?934)

Budapest, f813. augusztus 29.
Tffi-

.. ". ftĺĺ,ĺ,,ą, . -.,#/ł{ł4,
cégszerii a|áírős

tt <=



Ä TEI,JEsÍľgssp I}{i]vĺ;N ľ{ĺ xÍvÁľĺT szÁ'KEMBEREK
BIia/ĺ.{JTÁ.ľÁsa

ÄlutÍľott Breueľ Ánđľás nrin{ a Via Fuŕura Kľt. (név) ajánlattęvő jelen eljarásban
nyílatkozattételľe jogosult képviselóje ny.i1atkozom, hogy ,,Kłizteriiĺeti zészlóľuiIak telepítésź
teťveźnek eIkěszítése ěs a szihksěges engeďéĺyek beszerzése,' tźĺtgý beszeĺzési eijaľásban
cégilnk alábbi szakernbereit jelölöm meg:

ÁIkalmasságĺ ťeltétel megiełtilése Szakembeľ neve

Munkáttaŕĺó
{az ajĺínlattétel
iđőpontjábani

Egyéui váIlalkozó
esetéł azigtzakíny-
vagy ĺyÍItdntaľ.tási-,
vagy adríszám száĺl
mesađása sziilĺséses

łega\ább I fi ěpítészmôľłloki,łégzeÍ'tségű
szaĺrembeľ

B,iilehÍ Péteľ
okl. ěpítészméľniik
E 1&-0166

Kelt: Budapest, 201 3. augusztus 29. ffi-
,ý,ł.ĺĺ'{ĺ. &đeÍ

cégszeľ{ĺ aláíľás

/ĺ}^ s;



RENB a ĺ, ti I':Ľl1:}i ĺł E, ÁĹLÁst NYIĹATKÜZÁ"T

Ąlulírotĺ řtileki Péteľ' ntint ir Yiĺr Futuľa Kft. 1111 Bp' Zsnta u. 1. (név, székhely)
ĺrjánlatter.ő jelen eljáľásllĺłrl Ĺ,;ljusítésbe bovonni kívant szakembere nýlatkozom, hogy a

,,Ktjzteľĺiłeti ĺ,ószlóľĺłłIak ĺeÍeptÍěsi terveinek eĺkészítése ěs ű sziiksěges ercgeđéIyek

beszerzěse,' taľgyťl bcszcľzćsi eljaľásban a teljesítés soľán végig rendelkezésre állok,
.ĺnunkavé gzé s e nr c t ĺü ĺis c 1 ĺb gl alt ság n eľn akađáIy azza.

Kelt: Bud.apest. 201 3. auguszJus 29.

<Ą}a r'4 V.'x*-

aláíĺas

_--1- t
.a3.

#ľ



w,w,\i l;,w MEGYEI
li]łłĺt'ŕ:sz Kamara

,ł}tł{l *{g*;., {}*hľtcsterek udvaľa 5. Tpl": í3.6}5rB-,2::. 3

ĺktaĺósltánl !1jJt* 1 ä" Tátry': Ěrvexĺ lget igyzéfr bej egyzés

I{atározat

A tęľvező. ćs ęxuh*rlłj mérĺ}ökök, vaIamínt éBítészek szakr.rra|' ,kam1{kó} j:óió tĺĺbbszöľ

rĺrĺíđosítqĺt l*1}6* ĺvi irlĺn 
'á'-.é"y 

(Mkt.) felhatatrmaĺěa aIapjan ą tlevęs .Vľ+gyei Építész

Kamaľa (i{M't!K) łz ĺrĘábbi hatźĺr ozatot baztz:

Ffilekĺ }éteľ okt. építészméľn6lŁ

'-ép,ĺtész'kamarai 
nyiiĺántéĺtasí száł'ĺra: 1s.s1é6 . -

-i-älstési hp-ty.ęĺ ęy,'6ĺ.#óu, iđęj* 1967, ápľilis f3i., aĺ1yja nev*;'Fti1tip ÁcÍIęs

trłrkcíną, Qyöng7ös' Gólye u. 4lÍ.5.
łr.onosított.okleveiéiąeli l*ĺaľto;u' Budapesĺi Míiseaki Egýetem, szźĺnr*,1Ü0/105/199Ą; keltel

1.99Ą đeoeľrŕbeľ 12.

a te1s'ťlié,$ťpľvęaé.si És ąz.é.p1tészeti ffiisäki ter,vaaésí, vaiĺiĺĺiľ$ ae Ęíťésĺigłí ťÍ'űs7á1đ

;".läffiililŕ'& *äuÁy"ful sziló lŰ4ĺzoŠ6ł(íV.2s.) Konn. ľ,ąnđęlet {tov.ábbiakbaĺr: J.tJ

ł6ffi tiäT;.JM;äy*iľ.ń"'öiNévjeryzéképítészĺeľvezöisaatteÍÍtletén

É t-o-oĺe'ĺ

ĺyílvaĺtaff&ĺ sziiitr a1att átsorolta a telj eskör& tevékenységĺ kiiľbe"

W aą engeđ-ěIy .'minđaďđig é.ľvéuyesi am{g kĺmarai ta$ság:ĺb,óI cilűdó; v*laĺaĺhś

toľáb"b.lĺ€biěsfi kötelezettśćgeĺtfosamaľosantel je!ľĺ...
'Áđ'-ilši,.ĺl. igyább,ke.p"jil r.eĺ..i*z'ę'ttĺégÉ"neĺe łelj.ęs'í"tését a.ktilĺýn jogs,zébálybas ęlőíď

ia*o#otiĺt(5 év) nem igązo,.lją a.névjeg'Eěkbő1 tőĺlége k,ęĺÍĺ1'

*křYe,ttł:ęĺö'ŕołáb'hkÉpz-äiÍiđ6sz:łkk.ezđetei?$12$5^..t2.
Á łiffi'r ľ'lii ]kłĺteles $-aápon betĺil bejelenteni takőhelye váItoeását.

I'uiI,ok'ol'ás

FĺiIŕ.l.đ: ľéJe,ĺ 'toľäbban, Ĺłź, jogosultsá.ggal ĺęndplkęzö' tę.fleń terve.zöi. $}gęđé.!ľ'e

ĺĺrĺtěav,ęssé.sének.oĺ.mtĺĺ*xĺtťĺáę. reiłi-äéĺ*u]9'satolta ąJĺ.b'slięiiiíľŕ męj}éHęte.kę},

'A'ä#;'iřäiiięjiä.ĺä*T-;Đ';- i'""tayá"otł .'uĺ.*ĺt. gyakoľlásáh. kaBcso.ĺódli szakmai

i*äffiře'ff*i*:.iJ'š*iie."retä.szatäyaiiot szőIő tÜ3.lfoo6. 6ĺvzĺ') KorłR: rendę.letszbľinti

kötelező téiÍüĺkö.r.ü i""ĺĹgĺ.epxs tetrjáskörĺi' szabađgn váiaśztt'ťt réĺuáktir,ü továbtlképaěs

iđóaĺany"os tę{iesítésé,ľőt az ígezolxokat csatolíą.

ĺ1 Jr. tr 9. .t í4) ćs (8) szędnJ ąz ęlöíĺ szakl"ľän'ytl végze1tséggel és 5. év. es źervezői gyakorl-ąttal

ffi;k.żä Eá'płłĺeň_a"8íĺJlnozuttur pevję,e}.zékbtÍI Iéĺőiięmé}yt g jotii é.pttěsr-aÍl.tervpzilsi

..ffi$ń..$ľu!*tug l{gll ff sorolnł a jogosul1ságĺiregqj ítäsakoĺ.

'lt



ĺ ĺnĺÉr éietołmtą.*wg'.g Jľ, 1. meué.kletenek IVA. pontja úap'ľ.rł az Ě 3ot.1 toJjesköľťt

építészeti.tervcz*ĺt *kkt'mł*irt tcvékenységi koĺe:

a./ épťiletck t*Ł}ffiffiffi. *pltěsz 4i tewe'aésÔ

bi äj;gq-{ĺĚ**ffiň.Äď;l,é n1lfnĺtĺlt.l'ęľunryn'-'y,a kapcsotĺĺtoĺ valaľnint jogszabäĹIy,al

v,edettúll*}#*.ffi*iĺ*t. teĺileten ĹvjlÄgoľö-kEée, '*ĺo*teti 
jelentöségü terüloten,

;T-il|*ąľ'.'x$trü"tt.n'_ta:"Ja"i'"ĺ.v"gy těíyĺ védęlem alatt á11-ó terĺiteteĺ} új

énÍĺĺĺt*;tľl.t*'tx6lt*sdvę1 és megevö.;pi#'é''y třł'meget megv,ł\totĺatő áta1akításávatr

täpo**iäĺ*'* *p ĺĺćszeti-mlis za\<l ieĺł ezésí tevékenység

'

Felhívpm ĺi*y*ĺnĺ*u hoglľ

- ie.lęn h*t*sam$bű- me€áIlépított j.qgcs''1tsáeŕ}oz taľtoal 
'é'3eglzéŁ"ĺ 

szánĺb' t a

iiąm'oľtĺMn é*lttĺĺt*te.B ryĺ iđpn kt'tęles tĺas.zĺlálnĺ

- ą íĺ p, '&..{Ř} *ĺ (l1) bekęzdŕsp ďe'pfin, az ě,pĺtés-ze|..moszaki tęr'veket = a nęgb{zőĺ*k

dí}-& 61łůłfuioli-á*ĺ..t* - ro eulg.]rooĺel'ł.*ogó'ia'ĺ " ?F ě:p:ité5zľl}i-ü1ĺ$zg.kĺ'tęFĺ.g.k'gl'

ĺľuęxnt-.6ę.......ąttutł'.ffi,=ä te*""6i ä,yil**o"aĺ.ot a!á kętl ímlą śza]31(śFęŠítpgÉJ - äz

o.ktcv$tb*R gzerepl-ő .męgpęvezé,,.t äáiäJilááoJ ľouiđíte' ĺetrtłÍil ., '.éľ.tesítési 'eíńét'

teľvox.ôl nsvj egszęk .száinát ťł1 kell tiiĺtetľiie'

- i.o*i**joli'iľäiĹ"o"t nregöľízrri és az íl}etékęs }ĺatósag kéiéséľe bemutatni.

Ęlg.9.ľ, 2'Üt2. ľí.'{ius 1i.

'EĺöJ.éľtełii!l
L Fĺil*t*í ľ'eteą 32s0 Gyönwlđs' Gőlya ü. 4/15'

2. Il*,.ttáľ.



5ziiletési idő:

.)elenlegi nrunkahelY:

JelenIegi munkakoĺ:

.lelenlegi munkavislĺlnyálr*k
kezdete:

Szakmai gyakor|at {*v}ĺ

äľÉmÉł-yg5 ÄDAToK

Ftłłę|tłĺ}śteľ

x*11't,o4.f3.

ffiyiĺngyÉn rft,

éÜĺtész, tulajdonos, iigyvezető

aąL!

'tr.996

Isl{0ł.Al vĺezETTsÉG, EGYÉBTAN U t.MÁNYo K

intézmények és képesĺtések megnevezése

1986 - 1992 T*ťhnl${he Universität Dresden - okl. építészmérnok

szAKMAl TEsT{i ŁĘTEKBtN VALi TAGsÁG

ľ|eves Megycl *pĺtésr Kamara

É - ÉpítészteľveĺŐ

Nyilvántaľtásl szám : 10.0166

Elektronikus e|érési útvonal: kttp://www,hmkarnara,hu/epítesz/keresa.html

tőbb pľojektek:

ń munka kezdete'
bďeiezése

2012.03. - 2013.0s.

A munka beľnutatása řetadat meghatáľozás

Gyöngyos, szociá|is bérlakások kia|akĺtása
építésztervező

felelős mijszaki v ezető

építészteĺvező

felelős mŕiszaki vezető?011.01. -?/ata.tz.

2Đ10.06. - 2012.05.

2009.01. - 2011.04.

2008.04. - 2012,09.

Bátonyterenye, Ipari Paľk fejlesztés

Szada, Alumont gyáĺtóĹlzem
építeszteľvezö

fele|ős miĺszaki vezető

Gyöngyös, jYSK-Đĺego
építésztervező

feleiös müszakivezető

Gyongyös, Mátľa Vo|án telephely és autóbusz

álĺomás fe|rijĺtas

építésztervező

felelős mijszakĺ vezető

miiszakie||enőr

2009.04. - 2009.09. Mátraháza, autóbLrszálĺomás bontás

építésztervező

feĺe|ős miiszaki vezetö

mĺĺszakielienőr

, ,', '' .,

'''.',-..'-'".'..
Wwä010-12.w; Gyongyos, Kálvária Lakóliget sorházak építese

epĺ[eszfeÍvezo

felel6s miÍszaki vezető

míjszakłeĺlenőr

1:ij;;:',,; ,{ű:,. ,.{!o



, ,. .'], 
' ' :

l

.$1' - 201Ü'09. ĺ eyn,,,łu*'o, ffiátlł vłĺ.t'r tetephely kozmiifelújÍtĺás

építesztenĺezö
felelős mijszaki vezetö

ĺnüszakł ellenőr

3{1Ü6.07. -2:ŰÚ7.Lf.

,}nnĘ nt - ?fin7 fi6.

' ',.irr.lii., -!,j:,' -'-:-T,

rupugł*ľ. ÉititÉiryŕĺlľo ĺ, átépítés-modernĺzácio'

ĺ|l'pł:g"Llj.$!s.$.$

q-rffiffiäii lrutoľ'ĺ' VW autókereskedés

ép,rteszteĺvezó

řetelós ĺnüszaki vezető

építesztervező
íe|e!ös ĺnüszaki vezető

?007.08. - 2009.11.

ä006.11' _ 2010.09.

1999,08. - 2005.07,

ĺ996.10. _ 2013.05-

2001.06. - 2008.11"

;s-'aw:

i ĺ995.02" _ 1996.lt.

ľi"tĺ.$,ľj. "..'l;.;l-.'..."' .'...

cy*nĺłyt}Ł trn ryrJł 
ľ1i,c|l, utca, 

- 
Ká lvá rła Ká polna

KÁľĺJĺüľ.1ĺiy llr{leĺnlékfe|ťĺjítás

ffiy bnaĺĺľ bi,*,, K$ l vá ri a La kó l ig et, koz m ij ve sítes

;łýirł>-JÍ]Đ9$'rs5iť!É..

#ľ{äľĺ*y*t. Gó|ya utca utak és parkolók építése

,,'...,,* łi !,:, ą.,*.. - ^
tri.áinęŕösń' Ész, Gyöngýruct Kft . telěphely

k$*n{ive sĺtose.%
*ei#ťq;"y.'.€

$ľ*ngyii', Gólya utca sorházak épíŁese

építésztervezo
fe|elős miíszaki vezető

műs/akiellenöĺ

építeszteľvezö

fele|ős miiszaki vezető

épĺtésztervező
fele|ős müszaki vezetö

építéľđeĺvező
fe|elős mĹiszaki vezető

építésztervező
íele|ős miiszaki vezető

mĺĺszakielĺenőr

.ffiuľäľ,ausen, Nérnetoľszá g társasházak építése
építěsztervező

fe|e|ős miiszaki vezető

i{äľlsrune,, ľĺémetoĺszág ipartelep építesztervező
felelős mÜszaki vezetö

1993.05. _ 1995.1Ü.
l{ĺ",&tlluYqJlllgu ÝřtLY*

München, Németország teniszcsarnok építése
építésztervező

felelős műszakivezető1993.03. - 1993.ĺü'

2013. júnĺuĺ

(-/
ź,Í.Ił."ŕ ł Ĺ- , ĺ.*Í &.-,'-

Fiileki Péter

i
ł

''.ď.,ľ". 
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sí és
ĺos és az Elĺlhliĺ

8ĺdapes{ Kossuj/l ľđĺ' {
klt łlćjz re młjködő Szoĺg álat

gkĺvonat

ľľ*:2,,:,;|163ío cégjegyäęH,,í$ffitĚ*v.,.ffi.'ľsTH.$* Mérnöki, Tanácsadó és Szo|gáltató Korlátoít Feletđsségű|$ĺBasag (ĺĺĺĺ Buďapest. ä:t*łłt*.{*{&* {i tlłťqa s"} cóg 2013. júlir.ls 17. napján hatďtyos adataĺ a következök:

AltaÍános adąt{tk

, 
.:,,..,,i11iri.,,,,'

|. üégfoľmától ftiggmtĺ*ľt *t***tpx

,f:á,űe|ő

Cégfoĺĺna;
Bejegyezvo:

íl*lĺyĺősseg ű társaság

,ą cĺg eĺn*v*M. łäj:;. '
V|A FUTuaÄ'M&ľf.tđ!€ř' T;,łRäcsado ěs Szoĺgáltató Korĺätoft FeĺeĺösségÜ TársasáE
ľíaŕálľos;äÜff{ffi 

1'.

.,
A cég ľövldĺ{*it *łttňvęxóse
VlA FUTUĺąĄ |tfr;
Hatályas: t0Ô4ffi$ffis '..

ĺ cég saóki1€ĺ1ł6.,'..'

1111 Budápa*ĺitąntaĺtca 1. mísz3'
A váltazás {ďĚ'pľn#a; 2a1an5ĺ26
B ej egyz ó s łęŕ' ĺ*ł xľ ĺ 0loo ĺ 1 6 Koz z é t év e : 2a 1 o fi7 ft8
H atátyos : Esi(}lÔff/ä€ ...

e cég fióľĺt*|*p*{ĺ}

HU.8200 V.esxpľsm, Bitĺege utca 1í'
A váItoz ás iďď1ronfro: 2008/0s/20
Bejegyzé s Jĺglľe; 3a08/1 0/29
Hatáĺyos: 200sl0s/20'.'

HU-8200 Ve*xpľénn, Budapestĺ út 2. 3, eĺn' 84.
A változás ldőponťja: 2aa8ĺ09ł2o
Bejegyz é s ĺtoÍŕo: 2008/1 0/29
HatáIyos: 2008109120 .'.

A |étesítő okĺľat kelte
2004. márcĺus 18'
Hatályos: 2004/05/03'''

2004. ápľiĺis 2ô.

Hatályos:20a4n5ft3 ,..

2005. november 18:

Hatáĺyos: 2aŻ5ĺ1u21 ..,

*,*s #?
\ŕ'.



902.

9i 11't.

9t112.

ŕ,ł*t{oĺyĺr.ĺ füau 1a2t)

#Ü(}s. majus 11'

$rfagyzés kelte : 2O0(liĺ,ľ1ĺti!ł.

ltatótyos: zaa9ĺ06fi,r

2010. május 26'
Bejegyzés &elŕe: 2() l0lľ.s$

Hatályos: 2010/oo/1{j'' ] łii

818. 2012' novembeĺ 6'

B ej e g }z é s keĺ te : 2í} 1'ł,l 1

H at á l y as : 2a 1 21 1 2 l {,|i .'.!.

#112t27

13lĐ4|11

ż013i04/1 1

:2a13ĺa4tr1

:2013ĺĐ4ĺ11

nagykeĺeskedeĺme
#,ńz zétéve : 2a13ĺg4ĺ1 1

A cég tevékenys*wą
7.ĺ11 ,a8 Építóĺiłĺl

Főtovéł{
Bejegyzés keltł:##
Hatátyos:2013lÜälĺ

4331 ,08 Vakoĺä*i
Bejegyzés keltĺł

Hatályos:201

9t113. 4332',08

8ejegyzés /ĺĺIł&i:

Hatéllyos:201

911 14. 4333'08
Bejegyzes kattał.

Hatályos:2a1

o'.í.í Ę 4334 .08 
ĺä{łä

Bejegyzés
Hatályos:1Ű1

9l1 í6' 46.Í8,08

Bejegyzés
Haŕáĺyos: ä01

^,ł{ż ać^^.noJJ t I J. 19AV VV

c'{.l Ŕ

9/119.

nagykereskedelem
eeiegyzěs ké{ł#l 4 Közzétéve:2a130ł11
H atáI yos : 2* 1 ##áälź 4 ĺ,'

47 7 g,0 8 F|,aa*ná|Í*Ikk bo| tĺ kĺsk eľeskedeĺme

Bejegyzôs k*łt#: &ffIilłŰI,l 1 4 Kozzéteve : 7Đ13ĺĐ41 1 1

Hataýos:3Ö1äläŕls .'.

62a2,08 lrtĺłľĺitá*ĺl.techno|ogiai szakĺanácsadás

Belegyzéł,{{llłé; 2fi 1 3/o2ĺ14 Kozzétéve: 2Q13ĺa4 1 1

Hatélyos: ?01 $1ťlä/1 4 .-.

6209,o8 ügyětl ĺĺÍormác|ó.tecllno|lgiai szolgáltatás

Bęjęg yz é s kĺł,lŕĺl: ä0 1 3/021 1 4 K.} ł ł, ł1 ĺ {lv e : 2a1 3 l 04 ĺ 1 1

Fłłłtđĺyos: 2a13|ű2l1 4,'.

ĺ&'đä $aját tu|ajĺlonŮ in{Jiłĺ}Ŕf} ł*t$t}gvtl*t,:

ĺĺĺ*ĺíĺĺ; Ż0 1 ĺ}1Ü;'łl 1 { Xé}# ä t$ŕ*$ťsj R.& .l šĺ$.i/ 1 1

1älüřl1.1 ..,

št}ĺ;ł'i}-ř.l l



u,.

zés kelte: 2Ü13ĺ{Jilľ | 4 ó{ŕĚ$]šBť*łv'#. #{t1 ił/{)4/l 
.ĺ

ĺi/ l24.

{łJ.|ä5'

*łĺza.

t"l t lł átyos : 2Đ13|ou 1 4

ô831,08 lngattanĺiĺyłlŕjk'i |#v#b#łiyŕ'*Ĺ)
B ej e g yz é s ke l t e : 20 1 ii lÍ},$ ł 1 4 ŕq ## iĺ Ŕ ł ď v ą : 2a 1 3 ł a 4 fi 1

ł1atáIyos: 2a13n2ĺ1łł

7t20,08 Mtjszĺhĺ vĺľšfi*łĺ.łil. tllsmzěs
Bejegyzés kelĺ*; *{} ĺi$li}slĺ rl łtüzzétéve:2a13ft4ĺ11
Hatáły,ľls: zafiĺ{l,ł,l Í 4 . 

' 
.

7220,o8 Táľł*ĺĺĺlľt|ĺlĺĺituĺlcmányi, humán kutatás. ťejlesztés

Bej e gyz é s &*1ĺĺĺ : *ťJ 1 3/0 2 ĺ 1 4 Ko z z étéve : 20 1 3 ĺO 4ł 1 1

Hatályos,, łťł 1 #|{J?-t 1 4,..

rc2a,08 Pĺac', közvéleměny-kutatás
B ei eg y z ł1 s ĺ<eíŕe: 20 1 3/0 ?ł 1 4 Kr z z é tév e : 2o 1 U a4 fi 1

H atáĺyos : 201 3ĺaa 1 Ą ..'

4'Í2a ,08 Łakó- és nem ĺaki épÜ|et épĺtěse
Bejegyzés ke/le: 20ĺ3/02114 Kozzétéve : 2o13ta4ĺ11

H atál|yas; 2a13ĺa2n4 ̂ '.

4ilt ,a8 Üt, autópá|ya épĺtése
Đej egyz é s kel te : ?Ü1 3B2] 1 4 Kizz étév e : 20 1 3 ĺ04 l 1 1

HatáIyos: 2a1ao2ł14 .,.

4212,08 Vasút építése

Bej egyz é s kelte : 2a BĺaZl 1 4 Kozz ěté v e : 201 3 t8 4 ĺ 1 1

Hatalyos: 2a13ĺa2ĺu .,'

4213,08 Hĺd' alagút épĺtěse

8 ej e gyzté s keĺ te : f0 1 3 fi21 1 4 Köz z é tév e : 2a 1 3 ĺ 04 l 1 1

ř{atáĺyos: 2013l0a 1 4 ..,

4221 ,08 Foĺyadák szá|lítására szo|gáló közmrj épitése

B ej egyz é s keĺte : 2a B ĺ a2ĺ 1 4 Közz é téve : 2a 1 3 l o 4ĺ 1 1

Hatáłyos: f813lg2ĺ14' ",

4222,ü8 E|ektrornos, hÍradás-technikai célti közmtj épĺĺě,se

Bejegyzés kelte: 2ü13ĺ021 14 Rözzétéve: 2o13ĺ0411 1

Hatátyos:2o1ua2n4 ...

42$ ,a8 Vízíléi*sĺtmény építese
Bejegyzés kelte: 2afiB2l14 Közzétéve: 2013/04/1 1

HatáIyos: 2a13ĺa2ĺ 1 Ą .'.

4321,08 M|lanyszereĺés
Bclo5lpés keĺÍe : 2a8fi2t 14 Kőzzéténłe : 2a13|04l1 1

i2afiło2ĺ14...

ópüłe(gěpészeti szere|és

l'*sls/0?/Í4 K#ł'xltúva: 201 3/04/1 1

{,*,{

*i127.
t
't1

1

ś

$It28.
$
ś

.i
ä{rl1{t? lt



o/'ĺ ao

91140.

9t141.

9t142.

9ĺ143.

9t144.

9t145.

gĺ146'

st147.

sl14CI

: 

;:',, .ł'.....' ;''....

..r\.i. :.-..
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439I't}& b69tfu *pľ.*ł'ńlĺs *łłlképĺtés m.n.s.

t}uJłłgy s $ é Ŕ#ŕ{Eĺ'#{i tpd{}íś f 1 4 X(jzzétéve: 2aBB4ĺ 1 1
' '.-\ - ',!ł;- - 

':

l talńłyŮe' H{ł1 trĄ}łtľt {
I l:::l:ll. ,

4 6ru ^tt1ť. $Řgu $$Jĺ**ĺľry*g., szaniteľáru-nagykereskedeĺem
sÜl.$ľľxśś$ &ffi6'ĺ *{i! x *lĺlaĺ ĺ + K öz z é t ě,ł e : 2a fi n 4 il 1

ľ*lłłtlľ$sĺ.. !.*#&3ĺ*'

4 ľ "| l !ťlťJ ; 
Ę#&łtlł{*fi ep, peľlÍéria, szoťtveľ ĺ<ĺskeľeshedęĺľne

Btłitłĺły,p"Ŕ# blilłęi äÍů1 3ĺaa 1 4 Közzétéve : 2a13ĺa4fi 1

ł.t :ltńły*g,: kťäłbĺ#ł.ĺ l ą .. -

ąf ő1 |ű#'.j: ł{{iĺtyv.|ĺisxereskedeĺem
űeigg6s.* #*lĺ.'* : Žu 3 ĺ aa 1 4 Ro z z é t é v e : 2a fi ĺ a 4 n 1

tĺ*łđlľ***ĺ tr{3Í *ĺü2l14 ...

4ľ##.ťl# {}jsás-, papĺrárĺ:.kiskeľeskede|em
ő*Jt#ĺi..$đ$ ĺ{s lłe ; 2af ĺa2ł 1 4 Kazzétěve : 2arB4ĺ 1 1

ltĺgĺ#ľłą*ł 2Q13ło2/ 1 4'..

'{ľľ#'*e Egyéb m.n.s' Új áru kiskereskedelme

#*/*ťľsŃ g kel te : 2o 1 3ĺ oLt 1 4 Kaz z étév e : 20 13 ĺa 4 h 1

ŕé*|đĺľľs: 2u3ĺa2n 4 .'.

$$*0.0ö Üouĺesi, egyéb átmeneti szá|láshe|y-szo|gáltatás

B*J*€lyzés kette : 2a 1 3 | 02| 1 4 Ka z z ět éve; 20 1 3/0411 1

ľťeŕdĺyos: ZaBl}zl 14'..

5811,o8 Kö1wkiadás
sc;'egpés ke l t e : 20 1 3 l 02 l 1 Ą Kö z z e Í é,t e : 2Ú 1 3 t a 4 h 1

Hatályos: 2o1aa2ĺ1 4 ..'

5829 '08 Egyéb szoftveľkřadás

Bejegpés kelte : 2afi $2J 1 4 Kĺjzz,ótéve : 2813ĺa4fi 1

Hatáĺyos: ?013laa14'.,

ô201 ,a8 Számĺtogépes programozás

B ej e g yz ě s kelte : 20 1 3 ĺĐv 1 4 Köz z é téve: 20'ĺ 3/04/ 1 1

--,-.-!., .
Ł1 ata lyos : zu.I uUa 1 ą ...

631 1,08 Adatíeldo|gozás, web.hosztĺng szołgá|tatás
B ei e g ię é s ke lte : 2a 1 3 ĺ ozt 1 4 Köz z é tév e : 2a 1 3 ĺ o4 t 1 1

H atáĺyo s :'2a 1agf ĺ 1 4, ^.

7022 |oB Üz|etviteti, egyéb vezetési tanácsadás
B ej egyą ě.s kel te : ?a1 3 ł O?ĺ 1 4 Ki z z é t év e : 2o1 3 ft Ą l 1 1

H atáIyos : 2a1 3la2ĺ,| 4 .'.

7112'08 Méĺnokĺ tevékenység, műszaki tanácsadäs
Bejegyzés kette: 2a13ĺ02l14 Kózzétéve: 2013ĺ0411 1

łť*íáĺyos: 2a1ua2l1 4'..

'ł{8 ügyób természettudornányĺ, mtjszakĺ kutatás. fei|esztés
&*ĺŕĺpl 2Ü1 3102t 1 4 Közzétéve : 2a1 3104ĺ 1 1

il$l*i tilľĺlkťinyt'ł!fi

ł'lĺ v. fat3.0?.17 .
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#ei egyz és kette : 2a 1 3/í) ł l 1 4 MB,é

ł.latátyos:zafinzfi4

7430,o8 FordíÍłlĺu. łtliill&ĺ;*&ĺáE
Bejegyzés ketrtc.' ?é} ĺ itŕ{jšĺ i4 A;ĺ,ĺ*]**ŕĺ**g P{i 1 :*ĺ{},1j I l

Hatalyas:20,|31fi?1td

749a'0B M.lt * a;1yĺĺli ąłgk1l.ĺąi,1lĺĺlĺilnirnyos' mrjszaki 1evékenység
B ej eg yz ó s /í.tlfď j iłÖ 1 ĺĺ1*ř l 1 Ą Krtł ;ľ é ! óv o : 2o1 3|CI4| 1 1

H atá ly rls'' 7ť} 1 iłl0Hl J -1

4614,0B 6ťlp. hajó, repülÖgép tigynoki nagykereskedeinre
Bejegyz ós koJĺc: 20 1 3/05 ł23 Kozzétéve: 201 3/06/06
Hatályos: 2ofila5t23 .'.

A cég jegyzett tőkéje

Hatályos: 2004105i03 ...

A képviseletre jogosuĺt{ak} adatai
LantaiGyula (an': SzalaÍ Magdolna Eva)
8200 Veszprém, Billege utca 11.
Adóazonosító jel: 8382520809
A képvĺselet rnódja: öná|ló
A képviseletre jogosuĺt tisztsége: t3gyvezető (vezető tisztségviselő)
Jogviszony kezdete: ?Đa9rc3l 17
Jogviszony vége: 2014/03/1 7
A változás időpontja: 2a1o|a5ĺ26
B ej e gyz é s ke l te : 2a1 a l a6 ĺ 1 ô Köz z étóv e : fü o n7 ĺ a8
H atályas: 2ual05l2ô .,.

LantaÍ Gyu|a (an": Szalai Magdolna Ěva)
Sziiletési ideje: 1 971/09/125
8200 Veszpĺém, Bi|ĺege utca 1J.
Adóazonosító jel: 8382520804
A képviselet módja: t'nálĺó
A képviseletĺe jogosult tisztsége: i}gyvezetĺi (vezetô tisztségvise|ö)
Jogviszony kezdete: 20S9/0311 Z
Jogvíszony vege: 2Đ1 4 ĺ03t 17
A változás időpontja: fa12l11ĺ06
Bejegyzés kełťe : 2o12ĺ12la5 Kťjzzetéve : 2B12l 12lf7
H atáÍyos: 2a1il 1 1 l0ô ..,

Breuer András {an': Kł.ss Mán.aJ
Szüĺelési ideje: 1 97 4 ĺ 82t 07
1í 11 Budapest, Zenta utca 1. mfszt 4-
Adóazonosító je|: 8391 1 80794
A kepviseleĺ ľnódja: önál|ó
Á képviseletre jogosu|t tisztsége: tigyvezetó {vezető tĺsztségviselo)
Jogviszony kezdete: 2aa9 |B3ł 17
Jogviszony vége: 201 4183ĺ 17

Á ys/íozás időpontja: 2a 1u 1 1 ĺa6
#*lppyzés kelte : 20 1 2t 12J 05 Koz z é t é v e : 20 1 21 1 2ĺ27

:?4121111A6...

Yvĺxügá|ó{k} adatai
(an.: Tóth Magdotna)

|1ťl8i' Aranypatak utca 73'

t!154

$r.

ĺllĺ

Pénzbe|i hozzájáruĺás

'...ł. 'll 
łŕ\ l. {z#



21.
21ł3.

32.
3?/1.

Jogvĺszony kezdete: 2Űa9to5ĺ 1 1

Jogviszony vége: 2Đ1 4 l05ĺ 1 1

A válłoz ás iđőpontj a : 2Üa9í05| 1 1

8 ejegyz és keĺte: 20a9fi6ła2
Hatályos: 200s/05/1 1 ..'

A oég statisztíkai szárnje|c
1326053+711 1-1 13-01.

Bejegyzés kelte: 2Đa9ĺa&l2f; KtszzéIěve: 2009/09ŕ.1 7

H atálya s : 2aÜ9l08l25'.'

A cég adószárna
Adoszáľn: 1 3260534.2.43'
Kozös.ségi adp'szám : H,J 13260534'
Adósż áĺĺi stáŕusza.. érvényes adószám
Státu sz. kBz d et e : 20a 4 l aU3o
A v á|toz á s ĺdö p antj a : 2008/05/1 3

Bej egyz é s ke I te : 20 1 2l 1 1 Í 08 Koz z é tév e : 20 1 21 1 1 l 22

Hatátyos: 20Ü8105/1 3 ...

Ä cég pénzfoľgaImi jeĺzőszáma
1 4 1 00 1 27-68439960-70000000

||. Cégfoľmától fiig gő adatok

1.

1t4.

András (an,: Kiss Máría)
ideje.- 1974t02ĺa7

Brldapest, Zenta utca 1. mfszt 4.

|łgviszony kezdete: 20a4 lo3t 1 8

{ťépon|'a: 2012ł11ĺg8

fr
b..ł'"

A számla megnyitásänak dätuma: 2006/07i06.
A pénzforgalňi jelzőszámot a Volksbank Rt.Budai frak {1024 Budapest Retek utca 20'J kezeli.

. u J "'''. *'; il. ffi Jffi;l.Ęl
Beje gyzés keĺŕe: 2006/0 8ĺ 16 Közzétłéve: 2a06ĺű9ĺ a7

Hatályas: 2006108/1 6 . . '

1 41 001 27-ô8439949-02000006
A szárnla megnyitásának dátuma: ?8Ú6ł1u18.
A pé*'fo,g"ĺňií*iąsŁ'e.9lq-]&$9$1k Rt.Budai ť1ők {1024 Budapest Ret,ek utca 20') keze|i.

Cégjegyzékszárn:

Bejegyzés kelte : 2Ůo7 ĺÜ2ĺ26 Közzétéve: 2a07 ĺ03122

H atályos: 20a7 la2l26,'.

1 41 00 1 27 -68439949-0 1 000003
A szám|a megnyitásának dátuma: 2004$3ĺ25.
A pénzforga|ňi jelzószánot a Volksbank Rt.Budai fiak # a24 Bľdapesŕ ReteŁ utca 2a) keze|i.

cäni*n''äl..'a*'ffil
Bejegyzés kelte: 20a7 h il22 Kozzétéve: 2007 ł1212Ü

HatáIyas: 2oo7 l 1 1 l22 ...

A tag(ok) adatai
LantaĹGyuĺa (an.: Szatai Magdolna Éva)
SzĹi|etésĺ ideje: 1 971/09125
820Ü Veszprém, Billege utca í i.
A tagsági jogviszony kezdete: 2o04ĺ0a 1 B

A váttozá s idő p ontj a: 2a1a 1 1 n6
ts ej egy,z é s k e t te : 201 2 ĺ 1 2l 05 Koz zé tév e : 2a 12 | 1 2ĺ f7
Hatályos: 2o1a11 ĺa6,.'

ł av zĺ 1 2la5 K,özz ětéve : 2o1 21 1fĺ27

';: 
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I)r' l:arkas 
.ľamás KöĄegyzői lrodája

Üĺ' Faľkas Ta:nas közjegyzĺĺ

I

Ugyszám: l 1CI67't{11 8 4f/z013'
đľ. Enyedinó dľ. Vaĺga Ber'nadett kőzjegyzőhelyettęs' míntDr. Farkas Tamäs, Budapest'

111. keriilst 5. izámri székhelyľä kinevęzett közjsgyzö meilott múki'dő

kôzjegyzőhelyettes u-ił,jęw,ałľĺt sźoto i991. évi XLI. Törvény 136. $ (1) bekezdés i.

;;ŕIŕb*fogla1tjogköľbenelján.aezenneitanúsítom,hogy-----..
ęz az idefrĺzött Cégkivonat u ŕĺ"ĺeuzgatási es IgazságĹigyi.. {i1isztáľium

Céginformácios es u" gĹktronikus gég.;Já'á;b1n Kozrenriikődő Szo1gá1at álta'- on-line

ĺizemmódb an,fÜ13.(kettő.bzei-tizenĺaĺmäoik) év jrilius hónap 17. (tizenireteđik) napján

09 óľa 17 pe*okor nyĺił,untaĺ.tott adatokka1 minđenben ĺnęgegyezik.------*

Budapest,'201',ł: Gettoezeĺjtizeilhu,,o*air.; áv jú1ius hónap 1?. (tizenľretedik) napján. ---
i
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n ĺ,ĺÍxĺsl cĺĺlĺľnluÁľy

Alulírott BREUEIł' ÁNľRÁs ĺÁNos clőző neve BREUER ĺ.NpRÁs ĺÁľ*os
magyaľ állampolgár (sziiletett: Miskolc, l9?4. fębruár Đ7. napján anyja neve: Kiss

vĺaäal 11tl Buđapest, Zenta utca 1. Magasföldszint.4. szám aĺatti lakos, mint a VIÁ
B.UTÚRÁ Mérntiki, Taľrácsaĺló és Szolglĺttató KĺlľtátaIt Feielősségű Táľsaság (roviđ

Bsl,e: \,7I'Ą FUTĹTRÄ Kft., székhely: 1i1l Buc1apesi,Zeĺta utca i. Magasfiildszint 3.)

iigwezetője a társĺłságot akkćnt jeg1nem, hogy a tarsaság kéz,zę| vagy géppel előírt,

clőnyonioti vagy előnyomtatott nęvc alá vagy folé nevemet iinállóan íľom alá az

alábbiak szeríĺrt:

' ĺir
}.t.

c|r, Káĺpáł{žsuEafrira
közjegyzťíireiyeÍtes

&

i

{
I

ls

Dn Faľkas Tamás kŁizjeryzőĺ lľođája
l114 Buđapest, Bartók Béla út 9. U7.

t46l Buđapest, Pf': 2l0.
Te!./Fax: 0ó- t/385-2888' 06- ĺ138 l.00ó4

Ügyszám : tLł 67 ĺHĺ? Í 6 ĺfłLf .

ľa'NÚsÍTYÁNY

dr. Kárpáti Zsuzsanna budapesťi közjegyzőhelyettes, mĺután azugýéI tuđomásul vette a

közjegyzőhel'yettes tájékoztatását a közjegyzőkől szóló 1991. évi XLI' töĺvény l22. $

(2).il0) bekęzdéseiběn fogtaltakľól, r,agyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére

vonatkozó ľęndelkezésekľől, tanlisíĺom, hogy .-_.-.
BREU,Eń ÁŃpnas ĺÁŃos e|ózo ner.e I}REUER ÄNDr<'ĺs ĺÁNoS magp:aľ

állampoĺgĺáľ (sziiietett: Mískolc, 1974' ťebruáĺ 07. napján anyja ner,e: Kiss Máľia) ĺ lt l
Budapest, Zenża utca 1. Magasťoldszint 4. száĺn alatti lakos, aki személyazonosságát az

előtteln fs|mutatott, 160634 LA szánrú személyazonosító igazoWćnyŕlval, míg lakcímét

937506 UL számú lakcírnet igazoló haĹósági igazolványár,al igazo|ta, ezt az aláĺrasi

címpáidányt előttem saját kezűleg írta alá'...----.-
Buđapest, ?0|2. {kettőezeĺ-tizenkettedik} óv janu& hó 25. (hrrszon<itöđik) napján

,/",ł,p

,?C {ś
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,,Kiizfeľĺiteti zěłszllőtud ak telepítésÍ terveinek
etkészítése és a sziikséges engeđélyek beszeľzése,,
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HĺÁNYpoľrÁs

táľgyir bęszeľzés i elj árás ajž:łllaaételi szakas ztl}ľ'loz

2013. szeptember 3.

tęít.
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K ł} xĺtł ľ tt l ł* t ľ, łÍ p cĺ łk tł tł łt h ł* l ep ítés i Íeľyein e k eI kěs zités e
łs ĺt łłąÍłk.łéŕ.ss łngľĺtélyek beszerzése''

łłfĺ-fit,ĺĺ kť}śbĺłsct!ťEé'ęi ět,ĺé.kĺlĺlĺł,Íľĺ el nem érő beszerzési eĺjáľasban

äiirlĺľott Via l'utuľa Kft. {ciriĺlĺutĺcvťi}, nrclyet képvisel: Bľeueľ.Ąndľás

tl:ŕ, lĺ lłttlbi nyĺlatkozatot tesszĺik:

Nem łíilnak ťenn velem / velĹhrk iĺ*mben az aléisbi kizaľó okot mely szeľint nem lehet
ajrínlattevö, aki:
a. végetszźĺmolás alatt ěill', vagy v<łliłttkozásában csőđeIjáĺás elĺendelésérőI sziió bfuósági

végzést kózzéteítek' vagy az c|lcnc indított felszĺämolasi eljarást jogerősen elľenđeiték,
vagy ha a gazdasőgi szeľeplő személyes joga szerinti hasonló eljánĺs van foiyarnatban,
vagy aki szernélyesjoga szerint hasonló helyzetben van;

b. tevékenységét felftiggesztette vagy akinek tevékenységét felftiggesztettek;
c. gazđasági, illetőleg szakmai tevćkenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben

megállapított biincselekményt követett el, amíg a btintetett eĺőéIethez ť|1zőďő hátrányok
ďóĺ nem me*tesiilt; vagy akínek tevékenységét a jogi személlyeĺ szemben alkalmazható
btĺntetőjogi intézkedésekĺől szóló 20Ü1. évi CIY. tö.rvény 5. $.a (2) bekezđés b)' vagy g)
pontja alapján a bíľóság jogeľős ítéletében korlátoztą az eltiltás iđeje alatt vagy ba ae
ajanlattevő tevékenysěgét ľnas bíľóság hasonló okból és móđon jogeľősen korlátozta'

đ. egy évnél rágebben lejáľt ađó-, várnfizętési vagy tiíľsađalonrbiztosítasi járuiékfizetési
kotelezettségénsk - Ietelepedése szeńnti orszag \ĺagy az. ajánlatkéľő székhelye szeľinti
ország jogszabáLyai alapjan - nęm tett eleget, kivéĺe, }ra rnegfizetéséľe hďasztást kapott;

e. a 2a1r3. június 30-ig hatályban volt, a Btintetô Töľvényköĺ.tyvľől szóló 1978' évi IV.
töľvéĺry szerínti bĺinszervezetben ľészv.étel - ideéľtve a bťlncselekmény biinszeľv'ezetban
töľténő elkóvetését is -s vesztegetes, vesztegetés nemzetközí kapcsolatokba$, hĺitlen
kezelés, hanyag kezelés, kĺĺltségvetési csaiás, az euľópai közösségek pénztigyi éľdekeínek
megséľtése vagy pézamosás biincselekĺnényt, illetve a Bĺinte{ő Töruénykönyvről szóIó
Ż0I2" évi C' töľvény XXvil. Fejezetében nreghataľozott koĺrupciós bĺĺncseleleĺnények,
bíjnszewezetbęn ľészvétel - ideéľtvę bűncsęlekmény biinszeľvezeften töľténő elkövętését
is -, hütlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési osalás vagy pénzmosás biineselekményt,
ĺlletve szeľnélyes joga szeľinti hasonló bĺincselekményt kĺivetett el, felteve, hogy a
bůncselekľnény e1követése jogeĺós bíľĺisági ítéletben megállapítást nyeľt, amíg a bĺintętett
előé.ĺęthez fiizőđő hátľlínyok alól nem mentestilt;

ť' aeađgtt eljárasban elóíĺt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése soľán olyan hamis ađatot
szolgĺĺltat, vagy hamis ľryilatkozatot tesz, amely a veľseny tlsztasźqźÉveszélyezteti;

g. tekintetében a következő feItćteiek valamelyike megvalósul:
ga) nęm E(J., EGT- vagy oECD-tagállamban vaqy olyan államban ľenđęlkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyaĺországnak kęttős adőťą elkeľĹil'éséröl szóló egyezménye
van, vagy
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzet[ tĺĺrsaság, amelynek a pénanosas és a
tęrľoľizľtus .Íinanszíĺozása megeIőzés&al és megakadályozásałől szóló 2aa7. évi
C}cffVI. töľvény 3. $ ľ) pontja szeľinti tényleges tulajđonosa nem ĺnegismeľłrető.

"j* Ę"



l *}6ĺlx

ffi ffiitĺÁllĺlĺłk.
äďi;T&;;;i.ĺ,és*xĺrl słtÉy äiąłł'łt?ĺ.iti lrńnyaddal :ete'ľez o g*!:::g:ľ:::Íľ

ál'*;lil,ň;-;;iäa tilĺĺą}ĺlollĺläińľ*nłłtgulľĺr vonatkozóan kell a g. pont ga) alpontja

r ľtlkg|nrtľ.nl

*s*tében
a) bűnszervezetben ĺészvétel brincscĺelĺtndĺly dĺ{ęl*Il ĺr szervezett búnözés elleni kíizdelenrröl szoló, 2008.

október fF-i 2aa8ls41l1B tanácsi kcľętlrĺit*ľJxlĺt z" cikkében megbatáĺozatt bilnszervezetben való

r észv éte|hezkapcsolódó btlncseIokĺĺtćĺtyĺ'
b) vesztegetés, vesztegetés elfogndásĺ. hivĺr(ĺłli vesztegetés, hj1atali veszíegetés elfo3adása" vesztegetés

bírósági Yagy hatósági eljárást:łn, u*,itľg.ta' 
-elfogadasa. bíľósági vagy hatósági eljánísban

büncse1ekrnény esetén az 199} ' ĺrlájus 26.i ĺanä"csi jogi ak1us 3. cikkében meghatĺĺrozott komrpciót

c) kii1tségvetési csalás biincselekrnĺlny ěset{in az Eurólai Kłizösségek pénziigyi éľdekeinek védelľ'léröl

szótó ógyezmény 1' cikke sssľłnti csaĺást,

d} pénzrnosĺís brlncselekmény esetén a pénzÜgyi ľenđszeľek .pénzmosás 
céljáľa vall felhasználasĺinak

megelözeséľĺl szoiJ..igĺi. 3,lnĺuu lô-i gľl3ogĺEGK tanácsĺ ĺľányelv t. cíkkében ĺneghatźĺĺozoít

pénzmosást
kell éľteni.

Ä d. pontban meghatározott idotartamot mindig akizěrô ok fenn nem áttasának ettenoľzése időpontjától

kell szamítani.

'.ffi-

!ä*ĺnĺl nĺ'lĺ1łjľcĺósi kőĺcleĺettség ĺrlĺ{{ u łl*lŕłlĺĺtl sĺékhelyu gazńasägi szereplő ĺekintctóben az

lffiä; ĺ.ä"í*m.o.ĺe ĺlĺ*r ľlyílvánłnľĺoĺl nĺ|ĺlfiľ'ł:tćsi kötetrezettséget kell éľteni.

* u. pno, szerirrti hasonlö büncselekmény łllłtĺ| ĺlz ĺíuľtipai Unió más tagä||amäbaĺĺletelepedett ajánlattevő

Kelt Buđapest,20tr3. szeptember 3.

lł \t
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ĺ$träŮ|Ô |'tĺí{r$Ŕ6l łgłłra|vŔtly Ęřđłt"!#. ł

Kťt. {axđkheĺyl 11 Í 1 Bud*ĺpłĺ*ĺ' #p|1ł

säá}ĺjÉl; 1326Ü$sd"71 1*"1 1$-ffit'*,.ii

szemben nem á|lnaĺ( f*nn *x at&f}ł*ĺ

a) végelszámo|ás a|aft äl. V
kÔzzétettek, vagy äu a|lęnń

c) gazdasági, ĺlletóleg

Ł*.*xoxnÓl

{$74. február 7., anyja neve: Kiss Máría,

ffi##ĺl{!*{tń igazolvány száma: 160634 LA, |akcÍmet

. řívĺn ruľ uRA M érnöki,' Tanácsad ó és Szo|gáĺtató

l #Ą rua "r p^s3 1 0, adószáĺ.n : 1 326 CIs 3 4.2-43, .9tĺ:1]::i:
:l*lgÖeuĺt képviseloje nyilatkozom, hogy cégÜnkkeĺ

ľ&eľvéte|re jelentkező, aĺválĺa|kozÓ. és nem vehet

xxeľepĺő, aki

n ü$Ödeljárás eĺrende|ésÉrÔ| szóll bĺrrságĺ végzěst

łľi**ĺ et1aĺast jogerösen elľendeĺték' iĺĺetőleg ha az
aki

l
ĺ,*äcserexnłenyt tovätetiwl'.*i*i;"*'utintęt*lť*ioeteihez fiiződo háirányok aĺóĺ nem mentesüĺt, iĺ|etőĺeg

akinek a tevékenységét m legl.*xęn'*lĺybl *eemĺen alkaľmazhaió.btintetőjcgi intézkedésekrÖl sziló
2001. évi clv. töľVénv n. 

"pľx:t*i 
xętc"bto&sének ÖJ, iĺĺetó|eg g) pontja a|apján a bírlság jogeľös

ĺtéletében koľlätozta, äz altTlt**lĺn$u alott, i|letőleg ha az aján|attevö tevékenységét rnás bíľóság

hasonlo okból és mldon joŘwľ**xľ!.lteľĺ&toata;_..

d) kÖzbeszerzési eljáĺásokňgn ľmł'& ľ*Í$äVsteltŐ|jogerŐsen eltĺ|tásra kerĺllt, az eltiltás ideje alatt;-

e) egy évnél resenoęn |ęl6it #łdl-, vámfizetési vagy társadaĺombiztosĺtási járu|ékÍizetési

kotelezpttségének - ä ĺ${Öĺep$d*#s 6ä@ľintí ország vagy az a,ján|atkéľö székhelye szerintĺ oĺszág

Jogszabályaia|apján - nęľfi tätl6l##€t' klvóve, ha megfizetésére halasztást kapott;--.--_-*-
f) korábbi - három évné| nsm rógabtian |ezárult - közbeszerzési e|járásban hamis adatot szolgá|tatott

ós ezěrt az eljárásbó| kieáľt&lĺ,*||lmt#leg a hamis adat szo|gáltatását jogerősen megálĺapĺtottáĺĺ, a

jogeľlsenmegáĺ|apĺtottldőtfirtamvÁgalg;---...--_.!.---.
hia 2013. jt1nius 30.ig hatá|ybän vđł, á gĺnteto TÖĺvénykÖnyvľöl szóĺT 1978' évi lV. törvény szerÍnti

bűnszervezetben ľészvétgl * |ďęértve a błlncse|ekmény bűnszeł.vezetben torténö elkovetését is .,

vesztegetés, vesztegetés nŮľĺläfftkltĺ kapcso|atokban. htjt|en keze|és, hanyag kezelés. krltségvetési

csaĺas, az eurlpai ł<ozossÉgek p*nu{Jgyĺ érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bijncselekményt,

l|ĺetve a Büntetö Těrvénykónyviűl s.óio 2a12. évi C' torvény XXV||. Fejezetében meghatározott

koľupciós bűncsetekménýek. Lť}ncze'v"'"tben részvétel- ideéľtve bűncselekľnény br1nszervezetben

törtěnö e|kóvetését is -. hÜtlen ĺ<ezelés, hanyag ĺ<ezetés, kÖĺtségvetésĺ csalás vagy pénzmosás

b{incselekrnényt, illetve szemó|yes joEa szerinti hason|l bijncselekměnyt követett el' fettéve. hogy a

büncselekrnény elkovetése jogeľŐs'ĺĺiosasĺ ĺté|etben megá|ĺapítást nyert, amíg a bilntetett e|őélethez

ťűződö hátrányok a|óĺ nem rnentesĺjłt;
ľ} korábbĺ kozbeszerzési e|járás eredményeként 2010. szeptember 15-ět kÖvetöen kötött

*zeľzöděsévelkapcsoĺatban azalvállalĺ<ozója felé fennáĺĺó (vég. vagy ľészszárn|ából fakadó) kět éven

be|iił szÜletetĺ jogerős és végrehajtható kÖzigazgatási, vagy bĺrósági határozatban megál|apitott

íiĺetési kötelezettsége 1o%.ot megha|adi részét, az ĺlyen hatáľozatban megállapított fĺzetési

határidőn belü| nem te$esĺtette, annak ellenére. hogy az aján|atkéröként szerződěst kötő fél a részére

határĺdóben fizetett;

J) az adott e|járásban eĺőĺrt adatszolgáltatási kotelezettség te|jesĺtése scĺän olyan harnis adatot

szo|gáltat' vagy hamís nyilatkozatot tesz, arne|y a Verseny tisztaságát veszé|yezteti; .*.*-.-*..



és
p#đ6lem; .::'_-.-, 

zett társasäg, amelynek a pénzmosás |s a teĺroľizmus

tľlľjln'*'flä:ľ..:Jľää.Ä ľäj':jälyozásáĺll szÖ|r 200ź'.áui cxxxvt. tĺirveiyi. $ r) pontja
l|| rgl.g.|| vŁ99 

erheto'oeeľĺnti tényleges iułajdonosa nem meglsrni

Kbt.56's{2)Azeljárásbannemĺehetajánĺattevő*9{j:*^ľtelrejelentkezóazagazdasági
szereplö, amelyben lęÔzvetetten vagy rozvJiänĺ'ĺ touu, mĺńt zsy'.os tubjboni résszel vagy szavazatř

iogga| rendelkezik olyan jogĺ személy. vagy jogi személyĺséggel nem rende|kezó gazdasági társaság,

arnelynek tekĺntetěben az (1} bekezdés.kl pä,iuan"* méshaiłozott feltětelek fennáĺłnak. Amennyiben

a tÖbb, mint 25olo.os tu|ajdoni rěsszel ;ö,J.JJ;.uiř ľ'anv"ĺda| rende|kezö gazdasági társaság

társuláskěnt ađózik, akkor az ityen táĺsuĺá,Tut".iaono, társasägaira vonatĺ<oz.an ke|ĺ az {1} bekezdés

Ĺár pontĺ" szeľinti féltéte|t megťelelöen a|kalmazni.

Kbt'57.s{1}AuajánlatkéĺÔaze|járástrnegindĺtife|hĺvásbanelÖĺrha$a,hogyaze$árásbannemlehet
ajánlattevó, részvételre jelentkezö, atv*lulŕázJ' iltetve nem vehel részt az alkalmasság igazolásában

olyan gazdasági szerep|ő, aki

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységěvel kapcsoĺatban - öt évnél nem ľégebben meghozott -

i"gä's- bĺ,ŕ,ägiiiáptuen megá1ĺapttott jog.szabá|yséľtést k.övetett e| ;-....*
b) aTpvt. 11' $.a, Vagy az Eurlpai U-nĺo.Mĺiködáséről sziló Szerzödés 101. cĺkke szeľinti*ötévnél

nem rÉgebb*n **gňó;$ - jogerös 
^és 

végrehajtható versenyfe|Ĺlgyeleti hatáľozatban vagy a

versenyfel{lgyeleti naiároiat uírosegi feĺÜfui'ůáhtä esetén " nľo*ág jogerěs ěs végĺehajthatÔ

határozatában megá|lapĺtott és bÍľságg"I ;úji.iřŕaszabálysértést követátt et versenyeztetési e|járás

soĺán; vagy ľra az aján|attevö ilyen jogszaoályse*ěset nrás versenyhatrság vagy bĺrósäg - Ďt évnél

nenn régebben - jogerÔsen megállaýtotta, és egyłltta1 bĺrságot szabott ki;--.
c} koräbbi közbeszezěsie|járás aĺapján.váłáĺtšlerzooeseJkotelezettségének megszegését két éven

oeiul rĺertĺogeros rozĺg;zgatásivagý-bĺ,o=agi hatáľozat m.egá|lapĺtottal--.*.-*

d} a tete|epecese szeňniiiľszág nýivanta,tasában nincs bejegyezve;---*-

e} a szolgáltatäs nyĺljiásához aietátepedése szerinti oľszágLań eĺöírt engedéI|ye|, jogosłtvánnyaĺvägy

előĺ* szervezeli, kamarai tagsággai nem ľende|kezik.-.-:*-
Đ három évně| nem ré$ebben s*lyos,.1ogsz;naýuu* meghatározott szakrnai kÖtełezettségszegést

vagy kÜlÖn jogszabá|yban meghatä,o,ott *ž"xńáĺ,."'".ut etikai e$árása á|tal megá|lapĺtott. szakmai

etiřäi szaaáyotoa utl.ozó csetekedetet követett eĺ'

Keli Budapesten. 2013" {kettóezeľ-tĺzenharmadik} évi augusztus hó 30. (harmincadik) napján'

,,r'''' /
ľi ,,,/,,{.ć,t ,{,A1łnb,"
/ (iBreuer András:}

Via Futura Kít.
ÜÜyveäeĺ*

łľľ 'iil



Đľ. Faľkas Taľnás Kłiĺjcgyziii ĺrtldzĺja
Dľ' Faľkas Tamás kłizjegyĺil
l114 Budapest, Bartók 1}ćlĺ rit ĺ}. ĺ/?.

t461 Budapest, Pf.: 21Ü'

Tęl./Fax: 06- l /3s5.2B8ĺt, 06- [i3 s l -Ü0í:4

Ügyszám: 1ts67 {Íł|ffÜ7 ĺ2,$ |3

Alulíľott I}r. Enyecliĺé Dľ. Virľgĺ Bemadctt buđapesti kőzjeg3ľzőhelyettes, miután az

rigyfél ťuđomasu1 u"i*" o l.tia*eřć'i-'"ly;ties tájékoztatásät'iuo,j"gy,őkľől szóló 1991.

évi XLI' töľvény \ff. #{2}.(I0) bekezđéseiberifoglaltakľil, vagýs aszernéIyazonosság

on-line ęlleoőrzésé." .,ä''uĺtozó ĺsndelkezésekről, tałúsítom' hogy..-..-_-- '.:--_----.--
Bľeueľ Andľĺts János e|őz(i oeve Br"ueľ Anđľás János m*gyaľ állampolgár

{sziiletett: Miskolc, 1974. február oĺ napjen,'Ťyjuneve: Kíss Máría} 1111 Buđapest'

Zęntautca 1. magasťolđszínt 4. szam aläitĺ iuko', aki szeméiyazonosságttt az előttem

ťelmutatott, érvényes 160634 ĹA száĺľni szeĺľé]yazanosíto igazaŁványtlvai, míg

lakoímét a9375aőUi szárnú lakcímet ígazoló hatósági igaza|vtĺłyávatiz1zo]t&, _.*--

mint a vIA FUTURÁ Méľnti*ĺ, ľa;ácsadó és sžolgĺttata KoľIátolt Felelősségü

Táľsaság (ľövidítetĹ elgavezésę: VIÁ rÚľuna Kft., sžékJrely: 1111 Budapest, Zenta

utca 1. magasťoldsiĺiti., cégtregyzék9,e*u. Cg. 0t-ó9-72'6311, adósziĺma: i3260534.

f.43, statisztikai szlímjele: nf6a5i4-7111]113-01) iigyvezetője akinek <ĺnálló

kepviseleti .iogo..,rtJ*sí,äl: "j*u 
kłizjeg1zĺíhe1yettes a Kőzigazgatási és igazságügyi

Minisztéńum CéginÍbľmaciés és ."-"Bt"ĺ.t'o*ikus Cégeljaľásban Közremiĺkodő

Szotrgálat által a cégnýlvantartó ,e,,đszerb"n nýlvántartott cégkivonatba történő

betek,intéssel győzőđott meg, ----.

ezt azidefiízött Ynagyarnyelvii okiratot (NYILATKaZAT A KiZÁRo oKoKRÜt) a

mai napon előttęm sĄěĺtkeziteg íľta aLä. -_-*-
Eljaľó kłizjegYzóheiyettes tá.iékoztattam ĺigyfelet, 

. 
hogy az aláĺľás.hítelesítés

elkészítesón el u yaiiźeyzőt/kőžjegYzőhelyettesĺ.u ľ.u*1ľokiľat 
tartalméĺért felelősség

nem teľheii, ĺelelĺssägä csak a 
.sJemélyazonosság 

ellenőrzésére és annak tanúsításáľa

ter.led ki. -----*-
Budapest, 2013' (kett őeze*tizęĺilarmadik) év augusztus hó 30. (haľmincadík} napján. -

\,

u+
Dľ. Enyeđiné Đľ.lÝaľga B

kőzjegyzőheiyettes
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