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KÖZVETLEN MEGRENDELÉS KERETMEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN
VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATA

Tátgy: „Régészeti feltáráshoz kapcsolódó feladatok ellátása vállalko2ási szerződés ketetében"
tátgyú közbeszerzési eljárás alapján, a 2022. április 26. napján megkötött keretmegállapodáshoz
közvetlen megrendelés

Rész száma, neve: 1. rész, Régészeti feltárásokon, kapcsolódó kisegítő feladatok ellátása

Projektkód: M49 gyorsforgalmi út M3-Ököritófülpös közötti szakasz (A049.01), 404416
Régészeti lelőhely pontos megnevezése: 70751 Kocsord - Homok-alja-dülő
Alulírott Hoffmann József mint a(z) Salisbury Kft. (2040 Budaörs, Víg utca 57. adós^ám: 11718873-2-13)

cégjegyzésre jogosult képviselője e2ennel kijelentem, hogy a közveden megrendelést a mai napon átyettem,
az abban leírtakat megértettem és elfogadom.

A kö2veden megrendelést megvizsgáltam, a2t teljesnek és megvalósításra alkalmasnak találtam. Kijelentem,
hogy a keretmegállapodás ül. közveden megrendelés tárgyát képező munka maradéktalanul és teljes körüen
megvalósítható, valamint tudomásul veszem, hogy későbbi kifogásaimat Megrendelő nem fogadja el.
Kijelentem továbbá, hogy a szerződés tárgyát képező munka megvalósításával a közveden megrendelésben
rögzített ütemtervnek megfelelően tudok haladni.
Kö2Ös ajánlattevők esetében a tárgyi közveden megrendelést teljesítő VáIlaUsozó neve: XXX
Közös ajánlattevők esetében a VáUaIkozó neve, aki az alvállalkozót bevonja: XXX

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján Ivíegrendelőnek vakmennyi olyan alváUaIkozót bejelentek (a
megnevezésen tól az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt ves2 a
szer2Ődés teljesítésében:
Alvállalkozó

Kbt. 3. § 2. alváUalkozó: az a gazdasági s2ereplő, aki (amely) a közbes2erzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan kö2vedenül ves2 részt, kivéve
a) azon ga^dasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján vég2Í,
b) a s2er2Ődés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgaknazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén a2 építőanyag-eladót.
Alváüalkozó neve,

képviselőjének neve,
beosztása

XXX

Címe, telefonszáma, e-maü címe
és adószáma

XXX

A szerződésnek az a része (részei),
amelynek alvállalkozót kívánok
igénybe venni
XXX

Nyilatkozom továbbá arról, hogy az általam igénybe venni kívánt alváüalko2Ó(k) nem áll(nak) a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Kötelezettséget váUalok továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt Megrendelőt tájéko2tatom
az alvállalkozók bejelentésben kö2Ölt adatainak változásáról.

Kijelentem, hogy mint nyertes ajánlattevő nem fizetek, illetve számolok el jelen szerződés alapján a szer'z.ödés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) beke^dés k) pontja ka)-kb) alpontja
szerinü feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merükiek fel, és melyek adóköteles jövedelmem
csökkentésére alkalmasak.

A szerződés teljesítésének teljes idotartama aktt tulajdonosi szerkezetem Megrendelő számára
megismerhetővé tes2em és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul
értesítem.

Tudomásul veszem, hogy a közveden megrendelésre jelen nyilatkozatommal a Felek között a
keretmegáUapodás 1.2 pontja szerinti szerződés jön létre.

Kelt: Budaörs, 2022. május 10. "Sü^^v^%'(/.
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Hoffmann József, ügyvezeíő<^y •
Salisbury Régészeü Kft.
Vállalkozó képviseletében

