
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

15-11/2011/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli zárt 

üléséről. 

 

Napirend: „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című, KMOP-

3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása 

 

Z-254/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése”, KMOP-3.3.1/B-10-

2010-0037 azonosító számú projekt kivitelezési feladatok megvalósítása tárgyában indult 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. FUTIZO Kft. 5700 Gyula, Mátyás kir. u 31/3 szám 2011. július 07-én benyújtott ajánlatát 

 

é r v é n y t e l e n n e k 

 

nyilvánítja a Kbt. 88. § (1) f) pontja alapján, mely kimondja, hogy érvénytelen az az ajánlat, 

amely egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

2. Abony Város Önkormányzata az Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése 

és gyűjtése munkáinak megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás nyertesének – mint 

összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőt – az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki:  

 

a.) Ajánlattevő neve: ÉKISZ Építőipari Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16. 

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16. 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 148.726.128,- Ft 

Teljesítés végső, a II. ütemre vonatkozó határideje: 2012.06.29. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a nyertes 

ajánlattevő ÉKISZ Építőipari Kft.-vel. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 346/209. (X.29.) sz. határozat 1. pontját az 

alábbiak szerint módosítja. 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KMOP-2010-

3.3.1/B kódjelű „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” 

című pályázatra, melynek összköltsége:197.420.160 a szükséges önerő bruttó: 

119.144.765-, Ft, melyet az önkormányzat az általa kibocsátott Két Torony Kötvény 

terhére biztosítja. 
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Határidő: szerződéskötés tervezett időpontja, 2011. július 25.   

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A határozat végrehajtásában közreműködik:   

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Gazdasági Osztály 

Jegyzői Titkárság 

KÁR-MENTOR Bt. 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Kár-Mentor Bt. és általa az ajánlattevők 

 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. július 15. 

 

Farkasné Fazekas Mária  

               jkv. 

 


