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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 08-i 

rendkívüli zárt üléséről 

 

Napirend: KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése tárgyú pályázathoz” kapcsolódó tanulmányok és vizsgálatok 

elkészítése, valamint ezen munkák alapján elkészítendő tervezési munkálatok feladatainak 

ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

Z-299/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó, tanulmányok és vizsgálatok elkészítése, 

valamint ezen munkák alapján elkészítendő tervezési munkálatok feladatainak ellátása 

tárgyában indított 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. Abony Város Önkormányzata az Abony Város KEOP-7.1.0/11-2011-0006 

azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó, tanulmányok és vizsgálatok elkészítése, valamint ezen 

munkák alapján elkészítendő tervezési munkálatok feladatainak ellátása tárgyában 

indított közbeszerzési eljárás nyertesének – mint legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás ajánlatot tevőt – az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki:  

 

a.)  Ajánlattevő neve: Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

       Ajánlattevő székhelye: 8600 Siófok, Fő út 15. szám 

       Levelezési cím: 8600 Siófok, Fő út 15. szám 

       Nettó ajánlati ár (Ft): 12.590.000.-Ft 

 

A nyertes ajánlattevőt követő, összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő: 

 

b.) Ajánlattevő neve: UTB ENVIROTEC Zrt. 

       Ajánlattevő székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 15.  

       Levelezési cím: 1139 Budapest, Lomb utca 15.  

       Nettó ajánlati ár (Ft): 12.800.000 Ft 

 

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

ajánlattevő Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel, visszalépése esetén a 

nyertes ajánlatot követő legelőnyösebb ajánlatot tevő, UTB ENVIROTEC Zrt.-vel. 

 

Határidő: szerződéskötés tervezett időpontja, 2011. szeptember 19.   

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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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. szeptember 09. 

 

 

Farkasné Fazekas Mária  

               jkv. 
 

 

 


