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Tisztelt Ajánlatkérõ!

A "SzekSZárd-Bátai fõcsatorna komplex vÍzrendezése - építési munkái" tárgyban megindított
közbeszerzési eljárásban (hivatkoZás az eljárást megindító hirdetmény sZámára: KÉ- 33565/2011)

elõzetes

terjesztünk elõ a Tornádó Trade 2000 Kft. (cím: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 60. lII.ffi./8.)
ajánlattevõ részérõl a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 96/A. §
(1) bekezdés aj pontja alapján, a közbeszerzési eljárás 2., azaz "Szekszárd-Bátai fõcsatorna komplex
YÍzrendezése keretében a lõszermentesítés elvégeztetése" tárgyú részével (,,2. részajánlattételi
területtel") szemben, az alábbiak szerint:

Az Ajánlatkérõ 2012. március 22. napján küldte meg részünkre az ajánlatok elbírálásáról szóló
összegezést. Az összegezés 8. a) pontja szerint nyertes ajánlatteVõként a Nemes és Társa Harcieszköz-
elhárító Kft. (címe: 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6.1/17., továbbiakban: Nyertes Ajánlattevõ) került
megjelölésre, továbbá az összegezés 6. a) pontja értelmében érvényes ajánlatot tett a 2.
részajánlattételi terület tekintetében.

A Tisztelt Ajánlatkérõnél 2012. március 27. napján betekintetiük a Nyertes Ajánlattevõajánlatába, és
azt tapasztaltuk, hogy az ajánlatban csatolt egyes tartalmi elemek több szempontból is
kifogásolhatóak, a nyertes ajánlathoz rendkívül súlyos jogsértések kapcsolódnak, az ajánlat valójában
érvénytelen, ennek megfelelõen a Kbt.-be ütközõ módon került érvényessé nyilvánításra, illetõleg
nyertesként megjelölésre.

Álláspontunk szerint az Ajánlatkérõ megsértette a Kbt. 88. § (1) bekezdés
90. § (1) bekezdését és a Kbt. 91. § (1) bekezdését tekintettel arra, hogy a Nyertes A
számos olyan elemet tartalmaz, amely a hamis adatszolgáltatás körében értékelhetõek.
alátámasztására okirati bizonyítékokat is a Tisztelt Ajánlatkérõ rendelkezésére bocsátunk.
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Tárgy: Közbeszerzés - elõzetes vitarendezési
kérelem [Kbt. 96/A. § (1) bek. aj pont]
Melléklet: 3db
- 1 db tájékoztatás Észak-Magyarország

Vízügyi Igazgatóság részérõl
- 2 db tájékoztatás a CERTOP Termék és

Rendszer Tanúsító Ház Kft. részérõl
Hivatkozási szám: KÉ-33565/2011

vitarendezési kérelmet

d) pontjára tekintettel a Kbt.
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Az ajánlatban az alábbi elemek kifogásolhatóak:

J. A korábbi teljesítések (ismertetett szolgáltatások) nem megfelelõsége

Az ajánlatban a Nyertes Ajánlattevõ többek között az alábbi tárgyú,
szolgáltatásokat ismertette:

Az egyik korábban ismertetett teljesítés a "Bodrogközi Tisza-Felsõ és Bodrog bal part árvízvédelmi
rendszer fejlesztése" tárgyú projektre, másik pedig a "Taktaköz-felsõ árvízvédelmi fejlesztése" tárgyú
projektre vonatkozott. Mindkét korábbi teljesítés az Ajánlatkérõ által az Ajánlati felhívás vonatkozó
pontja körében, a "vízzel fedett talajfelszín mûszeres vizsgálat" körében megállapított alkalmassági
követelményhez kapcsolódóan került ismertetésre.

A fent nevezett és ismertetett szolgáltatások több szempontból is kifogásolhatóak:

1. Az ismertetett korábbi teljesítések tárgyából nem állapítható meg az, hogy azok vízzel fedett
talaj felszínre vonatkoztak-e. Az ismertetett szolgáltatások körében a Nyertes Ajánlattevõ
kifejezetten "Lõszermentesítési hatástanulmány" elkészítésére hivatkozik. Az Észak-
magyarországi Vízügyi Igazgatóság tájékoztató levele alapján szó sincs "vízzel fedett
talajfelszín mûszeres vizsgálata és robbanószer mentesítése 3 m mélységig" végrehajtásának
szükségességérõl, illetve ezen feladat nem képezte Vállalkozó - kinek be nem jelentett
Alvállalkozója lehetett a referenciát igazoló Vállalkozó - feladatát.

A "Taktaköz-felsõ árvízvédelmi fejlesztése" tárgyú szolgáltatás teljesítési idõtartamaként
2010. január-február hónapok kerültek megjelölésre. A szakmai gyakorlatot jól ismerve
megalapozottan feltehetõ, hogy a megadott idõszakban - az idõjárási körülményekbõl fakadó
alacsony vízhõmérsékletre, illetve esetleges jegesedésre tekintettel - vízzel fedett talajra
vonatkozóan nem történhetett munkavégzés. Erre tekintettel álláspontunk szerint a megadott
szolgáltatás nem vonatkozhatott vízzel fedetett talajfelszínre, ebbõl adódóan Nyertes
Ajánlattevõ ebben a körben nem ismertethette volna.

2.

Az ismertetett teljesítésekhez kapcsolódóan rendelkezésünkre áll az Észak-Magyarország Vízügyi
Igazgatóság (címe: 3530 Mi~kolc, Vörösmarty u;77.) azon tájékoztatása (továbbiakban: Tájékoztatás),
amelyet megkeresésünkre 201.2. március 24. napján nyújtott. Az Észak-Mágyarország Vízügyi
Igazgatóság volt azoknak a szolgáltatásoknak a megrendelõje, amelyeket a Nyertes Ajánlattevõ által
megjelölt szerzõdést kötõ másik fél teljesített.

A Tájékoztatásból álláspontunk alátámasztására az
következtetéseket említjük:

1. A Tájékoztatás rögzíti, hogy a szerzõdést kötõ másik fél az AGROÉPINVEST Építõipari és
Szolgáltató Kft. volt, jogviszonyban az Észak-Magyarország Vízügyi Igazgatóság ezzel a
gazdasági társasággal állt. Bár a szerzõdés nem közbeszerzési eljárás eredményeképpen került
megkötésre az AGROÉPINVEST Építõipari és Szolgáltató Kft.-vel mint vállalkozóval 2009.
augusZtus 31. napján, azonban a szerzõdés V. pontja akként rendelkezett, hogy "A Vállalkozó
a munkájában kizárólag a Megrendelõ írásos engedélye alapján jogosult alvállalkozót igénybe
venni." A Tájékoztatás kifejezetten rögzíti, hogy "Ilyen jellegû írásos engedélymegkérésére a
Vállalkozó részérõl nem került sor." Ebbõl e értelmûen következi ho N ertes
A_iánlattevõ e Qro_iektekhez kaQcsolódóan nem jelenhetett meg mint teljesítõ fél.

Qedig engedé IX hi@xában nem mûködhetett közre. így Nxertes Alánlattevõ szándékosan.
tudatosan közölt hamis adatokat.

2.

korábban teljesített

alábbi közléseket, illetõleg az ehhez kapcsolódó
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"helyszíni felmérés" nem feleltethetõek meg annak a tevékenységi körnek, amely ismertetését,
illetõleg igazolását az Ajánlatkérõ az Ajánlati felhívás III. 2. 3) pontjában elõírta. Ebbõl
kõvetkezik, hogy az ismertetett korábbi teljesítések nem alapozhatták volna meg az
alkalmasságot, illetve az érvényessé nyilvánítást.

A Kbt. 83. § (1) bekezdésének sérelme mindenképpen fennáll, azonban álláspontunk szerint a Kbt. 88.
§ (1) bekezdés d) pontjára tekintettel érvénytelenséget kellett volna megállapítani, a Kbt. 62. § (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott kizáró ok fennállása alapján.

ll. A minöségbiztosítási tanúsítvány érvénytelensége

Nyertes Ajánlattevõ ajánlatának 32. oldalán a Minõségirányítási rendszertanúsítványát. Az okirat
szerint a tanúsító szervezet a CERTOP Termék és Rendszer Tanúsító Ház Kft. (címe: 1149 Budapest,
Mogyoródi út 32., továbbiakban: Tanúsító Szervezet) volt. A Tanúsító Szervezet megkeresésünkre
2012. március 28. napján arról tájékoztatott bennünket, hogy "a Nemes és Társa Harcieszköz-elhárító
és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Gyöngyösi u. 6.) az MSZ EN ISO 9001:2001
szabvány szerint szervezetünk által a 2007.09.24. - 2008. 07. 03. közötti idõszakban tanúsított volt.

nem szere1?:el." A Tanúsító Szervezet tájékoztatását jelen kérelmünkhöz csatoltuk.

Az ajánlatban csatolt tanúsítvány szerint 2010. szeptember 24-én került kiállításra, és 2012.
szeptember 30-áig érvényes.

Az adatok egyébként a Tanúsító Szervezet honlapján található nyilvános adatbázisból is
ellenõrizhetõek, és a Nyertes Ajánlattevõ tanúsítványával kapcsolatban rögzíti, hogy az "érvénvtelen".

A Kbt. 83. § (1) bekezdésének sérelme mindenképpen fennáll, azonban álláspontunk szerint a Kbt. 88.
§ (1) bekezdés d) pontjára tekintettel érvényte1enséget kellett volna megállapítani, a Kbt. 62. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok fennállása alapján, hiszen egy más pénzügyi
intézmény által kiállított igazolás felhasználása hamis adatszolgáltatásnak minõsíthetõ.

Az okirat érvényessége tehát erõteljesen megkérdõjelezhetõ, az az Ajánlati felhívás III. 2. 3) 4.
pontjában elõírt alkalmassági követelmény igazolására alkalmatlan volt. Az okiratban szereplõ
dátumok valódiságtartalma tehát nem megalapozott, a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel
fennáll a Kbt. 88. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott érvénytelenségi indok.

ill. Számlavezetõ pénzügyi intézménytõl származó megfelelõ nyilatkozat hiánya

Nyertes Ajánlattevõ ajánlatában az Ajánlati felhívás III. 2. 2) a) pontjában meghatározott alkalmassági
követelménynek történõ megfelelés érdekében csatolt számlavezetõ pénzügyi intézménytõl származó
nyilatkozatot (13-14. oldal). Ezt a nyilatkozatot a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. állította ki.

Nyertes Ajánlattevõ cégkivonatának 32/3. pontját megvizsgálva megállapítható, hogy Nyertes
Ajánlattevõ jelenleg egy pénzforgalmi jelzõszámmal rendelkezik, amelyet a Forrás
Takarékszövetkezet (1054 Budapest, Báthori utca 4.) kezel, így megállapítható, hogy a csatolt
nyilatkozat nem a számlavezetõ pénzügyi intézménytõl származik. A Forrás Takarékszövetke:zet
rendelkezhet információval a kezelt számlára vonatkozóan, a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja és az
Ajánlati felhívás III. 2. 3) a) pontja alapján a nyilatkozatnak a számlavezetõ pénzügyi intézménytõl
kell származnia, más szervezet értelemszerûen - a banktitokra tekintettel - nem rendelkezhet

információval egy más szervezet által kezelt számla vonatkozásában.

A Kbt. 83. § (1) bekezdésének sérelme mindenképpen fennáll, azonban álláspontunk szerint a Kbt. 88.
§ (1) bekezdés d) pontjára tekintettel érvénytelenséget kellett volna megállapítani, a Kbt. 62. § (1)
bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok fennállása alapján, hiszen egy más pénzügyi intéz-g.. 1. ~.
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mény által kiállított igazolás felhasználása hamis adatszolgáltatásnak minõsíthetõ.

IV. A verseny tisztaságának megsértése

A Nyertes Ajánlattevõ ajánlatában ismertetett korábbi teljesítésekkel kapcsolatban felmerül a Kbt. 1. §
(1) bekezdésének, illetõleg a Kbt. 20/A. § (1) bekezdése is, az alábbiakra tekintettel:

1. Az ismertetett korábbi teljesítések olyan szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyeket a Nyertes
Ajánlattevõ olyan gazdasági társaságnak végzett, amelyben 2011. november 23-áig
tulajdonosi részesedéssel rendelkezett a Nyertes Ajánlattevõ cégjegyzésre jogosult
képviselõje. Úgy véljük, hogy az ilyen magatartás a Kbt. 1. § (1) bekezdésébe is ütközik.

Másfelõl felvethetõ a Kbt. 20/A. § (1) bekezdésének sérelme is, hiszen e bekezdés általános
kötelezettségként fogalmazza meg, hogy az Ajánlatkérõ vizsgálja azt, hogy felmerülhetett-e
tisztességtelen piaci magatartás. A Kbt. 20/A. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy
"Amennyiben az ajánlatkérõ az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban:
Tpvt.) ll. §-a, vagy aZ Európai Közösséget létrehozó szerzõdés 81. cikke szerinti
rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles
azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a Gazdasági
Versenyhivatalnak." Álláspontunk szerint a Tptv. ll. §-ában meghatározott általános jellegû
kitétel jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan megvalósult. A Közbeszerzési
Döntõbizottság D.14/12/20l2. számú határozatában már vizsgálta a kettõ említett gazdasági
társaságot, illetve ezek kapcsolatát, és verseny tisztaságát sértõ helyzetet tárt fel, és e határozat
részletesen bemutatja, hogy a két gazdasági társaság milyen kapcsolatban állt egymással. Ezek
a sajátosságok (körülmények) egyértelmûen alátámasztják álláspontunkat, az Ajánlatkérõnek a
Gazdasági Versenyhivatalhoz kellett fordulnia.

2.

Ennek megfelelõen kérjük a Tisztelt Ajánlatkérõt, hogy tegye meg a Kbt.-ben elõírt kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges további jogi lépéseket.

A Kbt. 1. § (1) bekezdésének sérelme - amely a nyertes ajánlat Kbt. 88. § (1) bekezdés j) pontja
szerinti érvénytelenségét is megalapozhatja - a Tisztelt Ajánlatkérõ által a "Vállalkozási szerzõdés
lõszermentesítésre a Séd-Sárvízi Malomcsatoma 71 800 fm-én, a 0+000-71 +800 km szelvények
között" tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban (hivatkoZás az eljárást megindító hirdetmény
számára: KÉ- 29771/2011) tapasztalt párhuzamosságokra tekintettel is fennáll.

A felvetett kérelmi elemekkel kapcsolatos jogi álláspontunkat a következõk szerint összegezzük:
1. Az ajánlatban olyan jellegû nyilatkozatok, adatközlések, igazolások kerültek csatolásra,

amelyek már túlmutatnak a hiánypótlás lehetõségén, a hamis adatszolgáltatás tényállása
fennáll, az ajánlatot hiánypótlás nélkül érvénytelenné kell nyilvánítani, ugyanis "egyértelmû
kötelezettsége az ajánlatkérõnek, hogy amennyiben az adott ajánlat tekintetében
megállapítható a kizáró ok fennállása, az ajánlatot érvénytelenné kell nyilvánítania [...]
Amennyiben az ajánlatkérõ a Kbt. 88. § (1) bekezdés d) pontja szerint az ajánlat
érvénytelenségét megállapítja, az adott ajánlati elem tekintetében már nem áll fenn a más
esetekben biztosított hiánypótlás jogintézményének az alkalmazási lehetõsége. Amennyiben
egy adat esetében megállapításra kerül, hogy az hamis volt, nem áll fenn jogszerû lehetõség
ahelyett más adatot közölni, mivel az a verseny tisztaságának alapelvi rendelkezésébe, illetve
a rendeltetésszerû joggyakorlás követelményébe ütközne." [D.988/14/2011. számú
döntõbizottsági határozat].

2. Amennyiben az Ajánlatkérõ az összegezést változatlan tartalommal fenntartja, megsérti a Kbt.
81. § (1) és (3)bekezdését, a Kbt. 88. § (1) bekezdés d) pontjára tekintettel a Kbt. 90. § (1) és

~
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a Kbt. 91. § (1) bekezdését, mert egy érvénytelen ajánlatot hirdetett ki nyertesként.
Ha az Ajánlatkérõ hiánypótlást rendeine el (vagy más eljárási cselekményt gyakorolna) a
kifogásolt ajánlati elemek tekintetében, megsértené a Kbt. 1. § (1) bekezdését, valamint a Kbt.
88. § (1) bekezdés d) pontját is, hiszen a hivatkozott döntõbizottsági határozat értelmében az
érvénytelenséget meg kell állapítani.

3.

A rendelkezésre álló okirati bizonyítékok egyértelmûen alátámasztják, hogy az ajánlati közlések
esetében nem elírások vagy tévedések vannak, hanem szándékosan és tudatosan hamisan közölt
adatokról van szó.

A fentieknek megfelelõen álláspontunk szerint az összegezés 6. a) pontjának azon rendelkezése, amely
szerint a Nyertes Ajánlattevõ érvényes ajánlatot tett, illetõleg a 8. a) pont azon rendelkezése, amely
szerint Nyertes Ajánlattevõ került a közbeszerzési eljárásban nyertesként kihirdetésre (megjelölésre), a
Kbt. szabályaiba ütközik.

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérõt, hogy a szükséges eljárási cselekmények teljesítését
szíveskedjen az összegezés alábbi alapvetõ pontjait az alábbiak szerint módosítani a Kbt.
bekezdésében meghatározottak alapján a 2. részajánlattételi területhez kapcsolódóan:

. A 6. a) pontból szíveskedjenek a Nyertes Ajánlattevõt törölni.

. A 7. pontban szíveskedjenek - mint érvénytelen ajánlatot tevõt - feltüntetni Nyertes

Ajánlattevõt.
. A 8. a) pontot szíveskedjenek oly módon módosítani, hogy társaságunkat tüntetik fel mint a

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevõjét.
. A Kbt. 96/A. § (4) bekezdése alapján az összegezés 12. pontját is módosítani szükséges.

Az elõzetes vitarendezési kérelemben elõadottakhoz kapcsolódóan a jogsértésrõl való tudomásszerzés
idõpontjaként a 2012." március 27. napján teljesített iratbetekintést jelöljük meg, ekkor szereztünk
tudomást a Nyertes Ajánlattevõ ajánlatának tényleges tartalmáról.

A Kbt. 96/A. § (3) bekezdésében megállapított határidõn belül várjuk elõzetes vitarendezési
kérelmünkre adott válaszukat, illetõleg a módosított összegezést.

Jelen elõzetes vitarendezési kérelem, és az álláspontunkat alátámasztó okirati bizonyítékok telefax
útján kerülnek megküldésre a Tisztelt Ajánlatkérõ részére.

Budapest, 2012. év március hónap 29. napja

~

követõen
96. § (4)

Tisztelettel:
# -=TORNÁOÓ TRAOE 2000 KFT.LI' 1097 Budapes'. VÁgóhid U 60 III/II/8.

Adóslám 11835208-2-43
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Berente Zoltán ügyvezetõ
Tornádó Trade 2000 Kft.
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3530 Miskolc} Vó"rosmartJ út 77. ~ 3501 Miskolc} Pf.: 3
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. beruhazaJ@em-vizig.hu ~ www.em-vizig.hu

Válaszukban szíveskedjenek iktatószámunkra és ügyintézónkre hivatkozni!ÉM-VIZIG

E.2.,DIt- - ().O~::, -ro~ I ~ALIkt. számunk:

Ügyintézõnk:

Tornádó Trade 2000 KFf.
Berente Zoltán
ügyvezetõ

Budapest
Vágóhíd u. 60.
1097

Tisztelt Ügyvezetõ Úr!

1/TK/2012 hivatkozási számú megkeresésévei kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
-- -~ - ---

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 2009. július 27.-én indított 3 ajánlatos beszerzést
eredményeképpen 2009. augusztus 31.-én szerzõdéseket kötött az Agroépinvest Építõipari és
Szolgáltató Kft-vel a alábbi tárgyakban:

"Bodrogkö"zi Tisza-felsõ és a Bodrog bal parti ároízvédelmi rendszer fejlesztése tá'J!JÚ, a Kö"myezet és Enetgia
operatív program Allami tulajdonú ároízvédelmi fejlesztések c. PálYázata (KED P -7.2.1.1-2008-0019) elsõ

fordulója során felmeriilõ lõszer-mentesítési feladatok végzése"

" T aktaköz felsõ árvízvédelmi rendszer fejlesztése tárgyú, a Kö"rnyezet és Ene1;!{ia operatív program Al/ami

tulajdonú árvízvédelmifejlesztések c. PálYázata (KEOP -1.2.1.1-2008-0024) elsõ fordulója során felmeriilõ

lõszer-mentesítési feladatok végzése

Az elvégzendõ feladatok a szerzõdés szerint az alábbiak:

1) Helyszíni szemle, melynek során meg kell állapítani a következõket:
- A terület terepviszonyai, növényzettel való benõttsége, beépítettsége, egyéb nem

rendeltetés szerinti tárgyak jelenléte (pl.: kommunális hulladék, illegális építmény, stb.)
- A területen vannak-e harci cselekményekre utaló jelek (pl.: lövészárkok, lõállások,

átkelõhelyek, robbantó gödrök, stb.).

Kömyezettanulmány készítése a lakosság körében

Levéltári kutatás az adott térs égrõl

2)

3)

Ikt. számuk:

Ügyintézõjük:
Tárgy: Lõszermentesítésseikapcsolatos válaszlevél



Helyszíni felmérés, melynek célja egy általánosan elfogadott és a gyakorlatban is
alkalmazott módszertan szerinti feltárásos mintavételezés, valamint a mintákon alapuló
szennyezés-becslés. A feltárás során elõkerült robbanószerkezetek esetén a 142/1999.
(IX. 8.) Korm. rendelet szerint kell eljárni, melynek betartása az ajánlattevõ feladata és

felelõssége.

jegyzõkönyv készítése, melynek során meg kell állapítani a következõket:
- Voltak -e a területen harci cselekmények vagy sem.
- Vannak-e a területen harci cselekményekre utaló jelek vagy sem.
- A helyszíni felmérés során kerültek-e elõ robbanótestek vagy sem.
- A felmért és mentesített területek EGV koordinátáinak jegyzéke.

Szakvélemény kiadása az alábbi minimális tartalommal:
- A további túzszerészeti munkák szükségességérõl, tartalmáról, az esetlegesen

elvégzendõ elhárítási feladatoknál elvárt módszerekrõl.
- A további túzszerészeti munkák elvégzéséhez szükséges becsült idõigényrõl

részfeladatonkénti tételes bontásban.
- A további túzszerészeti munkák elvégzéséhez szükséges becsült idõigényrõl

részfeladatonkénti tételes bontásban.
- A további túzszerészeti munkák elvégzéséhez szükséges becsült költségigényrõl tételes

bontásban.

A nyertes Vállalkozó nem közbeszerzési eljárás eredményeképpen került kiválasztásra, az
alvállalkozók megnevezését a felhívásban a megrendelõ nem kérte. A szerzõdés V. bekezdése
Vi:;~Ullt ~ kövctkezõkettaftalmazza:

"A Vállalkozó a munkájában kizárólag a Megrendelõ írásos engedélye alapján jogosult
alvállalkozót igénybe venni.
Ilyen jellegû írásos engedély megkérésére a Vállalkozó részérõl nem került sor.
Apróbamérések dátumára vonatkozóan a tanulmányokban nem találtam adatot.
Az ön által kért további információk olyan jellegûek, aminek megválaszolására az Igazgatóságon e
tárgyban megfelelõ szaktudású szakember sajnos nem áll rendelkezésre (nyilván ezért is
készítettük külsõs vállalkozóval a tanulmányt)

Tájékoztatom továbbá, hogy az érintett pályázatok tartalmáról
vizig.hu/Projektek/Projektek.asp elérhetóségen további információk találhatók.

Miskolc, 2012 március 24.

Címzett. (postai úton. faxon)+06 36 1455 0148

ÉSZAK-MAGYARORSzAGI vizÜGYI IGAZGATÓSAG 3530 Miskolc, Vörösmarty út 77.

~ 3501 Pf.: 3. .. (46) 516-600 ~ (46) 516-601 . em-vizig@em-vizig.hu ~ www.em-vizig.hu

ht!;{2:/ / em-az

Üdvözlettel:



Feladó: "Kocsis Dániel" <kocsis.daniel@hu.certop.com>
Címzett: <berente@tt2000.hu>
Elküldve: 2012. március 28.8:11
Tárgy: RE: Partner adatok Orlap - hu.certop.com
Tisztelt Érdeklódó!

Honlapunkon történt érdeklõdésére válaszolva tájékoztatom,
adatbázisunkban érvénytelen státuszban

Üdvözlettel:

Kocsis Dániel
tanúsitási menedzser

~
~~ certopH~I~r~r'l.1

Rendszertanúsító ICERTOP Termék- és

1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
6720 Szeged, Arany J. u. 7.

tel. / fax: (+36-1) 466-6093
mobil: (+36-30) 760-2927

www.certop.com

From: partners@hu.certop.com [mailto:partners@hu.certop.com]
Sent: Tuesday, March 27, 20124:52 PM
To: Kocsis Dániel
Subject: Partner adatok ûrlap - hu.certop.com

Partneradatak ûrlap
A keresett cég neve Nemes és Társa Kft.
A keresett cég státusza: Érvényes
A érdeklõdõ e-mail címe: berente@tt2000.hu

1. U1UCl.1, U~~;l.C~Cll; 1

hogya keresett cég ta núsítvá nya



Alulírott, Tõzsér Katalin a Celtop Termék és Rendszeltanúsító Ház Kft. tanúsítási igazga-

tója, igazolom, hogya

Nemes és Társa Harcieszköz-elhárító és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

1138 Budapest, Gyöngyösi u. 6.

az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint szervezetünk által a 2007.09.24. -

2008.07.03. közötti idõszakban tanúsított volt.

Jelenleg az érvényes tanúsítvánnyal rendelkezõ általunk tanúsított szervezetek között a

fenti szervezet nem szerepel.

Ezen igazolást a Tornádó Trade 2000 Kft. kérésére állítottuk ki.

L CERTOP. -~éS Rends7er l'anu:;íLÓ Ház Kft.

Tözsér Katalin
tanúsítási igazgató

-- ,
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CER"TOP
Termék. és Rend$leI13nÚShÓ Hál Klt

1149~~00i
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Dátum: 2012. március 28.
Levelünk száma: K-O968 /2012
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