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FEDEZETIGAZOLAS

Dr. Gyuricza Csaba, mint a Nemzeti Agrrirkutatrisi ds Innov6cios Kdzpont f6igazgat6ja, a
kdzbeszerz6sek kdzponti ellen<irz6s6r<il 6s enged6lyez6s6r6l szol6, 32012015. (X. 30.) Korm.
rendelet 6. $ (6) bekezdesdben meghatiirozottak szerint igazolom, hogy a ..Erys6ges
int6zm6nyi szoftverrendszer mtidositisa, b6vit6se, miikiid6s6nek timogat6sa, valamint
szoffver-kdvet6sei, adat karbantartrlsi, javitisi munluiinak elv6g26se" tdrgyi.
kdzbeszerz6si eljiirrls eredmdnyek6ppen megkStend6 szerzod6shez sziikseges fedezet
az N0001 ldmasz6mon:

43.200.000

FtttAfa Osszegben rcndclkez6srèll

Projekt azonosito: (adott esetben)-
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Dr. Gyuricza Csaba
mb. f6igazgato
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Nyilatkozat a diint6shoz6 szem6ly616l

A Nemzeti Agriirkutatiisi ds Innoviici6s Kdzpont ..Egrs6ges int6zm6nyi szoftverrendszer
mridositisa, b6vit6se, miikiid6s6nek t6mogat6sa, valamint szoftver-kdvet6si, adatkarbantartisi, javit{si munk{inak elv6gz6se" tirgyri, 2015. 6vi CXLIII. tv. alapjrin
lefolytatott kdzbeszerz6si eljriftisban a DONTESHOZO. a k6lts6gvetdsi szerv vezetrije. az
intdzmdny megbizott ftiigazgat6ja.aki az intezmeny kdpviseletdre es kdtelezettsdgviillaliisra
jogosult szem6ly. Dr. Gyuricza Csaba.
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Osszef6rhetetlens6gi 6s titoktartrisi nyilatkozat

..Egrs6ges int6zm6nyi szoftverrendszer m6dositisa, b6vit6se, miikiid6s6nek t6mogatisa'
valamint szoftver-kiivet6si, adat-karbantartrisi, javit{si munkriinak elv6gz6se" tiirgyf.
krizbeszerzdsi elj 6rrishoz.

Alulirott. kijelentem, hogy

a fenti kdzbeszerz6si eljdriisban nem

dll fenn a Kbt. 25. $ szerinti

6sszef6rhetetlens6g velem szemben.

K6telezem magam arra, hogy ha a kizdr6 ok az elj6r6s alatt k<ivetkezik be vagy
tudom6somra, e116l halad6ktalanul 6rtesitem az illet6keseket.

jut

Tudom6ssal birok az cisszef6rhetetlens6g fenndll6s6nak 6s a titoktartdsi kiitelezetts6gem
megszeg6s6nek jogkcivetkezm6nyei16l.
Jelen nyilatkozatot
kezrileg irom aLi.

a

jogkiivetkezm6nyek ismeretdben, minden befoly6st6l mentesen, saj6t
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Dr. Gyuricza Csaba
mb. f<iigazgat6
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OSSZEFERHETETLENSEGI ES TITOKTARTASI NYILATKOZAT
Alulirott
szerinti/pё

Nothǹ

dr.

Kiss

Adrienn,

aki

nzigyi/kOzbeszerz̀syiogi szattrtelemmel b̀

a Nemzeti Agrrirkutatrisi 6s Innoviici6s Kdzpont eltal

kozbeszerz̀s

targya

szem̀iv).

inditott, Kdzbeszerz6si eljdriisba bevont

szemely kijelentem. hogy velem szemben a Kbt.25. $ -ban rdszletezett dsszefdrhetetlensdgi

kdriilmdnl'ek.

az

..Erys6ges int6zm6nyi szoftverrendszer m6dosit6sa, b6vit6se,

miik6d6s6nek timogatisa, valamint szoftver-k6vet6si, adat-karbantartisi, javitisi
munkiinak elv6g26se" tdrgyt elj6nisban
fenn6llnak ./ nem 6llnak fenn
(a megfe I e I 6i a I d h iza n &i !) z

Az cisszefCrhetetlensdgi okok:

Ajrinlatk6r,6, illetve

iltala az elj6ris

el6k6szites6be, lefolytatisdba bevont szemdlyek,

szervezetek r6sz6r6l:
Osszeferhetetlen 6s nem vehet r€szt az e\Arls ekikeszitdsdben 6s lefolltat6seban az
aj6nlatkdr<i neveben olyan szem6ly vagy szervezel. amely funkcioinak pdrtatlan ds
trlrgyilagos gyakorliisiira brirmely okb6l, igy kiildndsen gazdasrigi vagy miis erdek vagy az
eljririsban rdszt vev<i gazdasrigi szerepl<ivel fennrillo mris kiizris 6rdek miatt nem kdpes.

Aj6nlattev6, illetve 6ltala az ajinlatt6telbe bevont szem6lyek, szervezetek r6sz6r6l:
Kbt. 25.$ l3) Osszefdrhetetlen es nem vehet rdsa az eljrinisban ajdnlattev6k6nt. r6szv6telre
jelentkezcik6nt. alvrlllalkoz6kdnt vagy az alkalmassrig igazoLisriban rdszt vev<i szervezetkdnt
a) az a:iu:.lalk€ro riltal az eljririssal vagy annak el<ik6szitdsdvel kapcsolatos tevekenys6gbe
bevont szemdly vagy szervezet,
h) az a szewezet, amelynek

ha) vezeto tiszts6gvisekij6t vagy feliigyel<ibizottstig:furak tagirit,
bbl tulajdonosiit.
hc)1 a bo)--bb) pont szerinti szem6ly kdzds hriaart6sb an 6lo hozzAtartozij t az aj6nlatker6 az
eljiiriissal vagy annak el<ikdszitesdvel kapcsolatos tevekenysdgbe bevonta,

