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Napirend: Abony Város Önkormányzata  a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül 

a „Piaccsarnok és fedett piactér”  kivitelezési munkáinak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

 

Z-1/2013. (I. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata  a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a 

„Piaccsarnok és fedett piactér”  kivitelezési munkáinak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a tárgyi közbeszerzés kérdésében - a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzés-felügyeleti Főosztálya által kiadandó Szabályossági Tanúsítvány kibocsátásától 

függő hatállyal - az alábbi döntést hozta: 

 

1. Az ORD Invest Kft. (1107 Budapest, Száva u. 5-7. ), FK RASZTER ZRT. (3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.), 

SASAD Építő Kft. (1072 Budapest, Akácfa u. 20. I.em.9.),  ASA Generál Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 160-

162.) és a KÁTA ÉPSZÖV Kft. (2760 Nagykáta, Perczel Mór út 5.)  a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontjai 

alapján, a Cserkúti Generál Kft. (1097 Budapest, Mester u. 38. 1.em.2. ), a Modinvest Építőipari- Beruházó- és 

Kereskedelmi Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.), a Szilasi és Társa Kft. (5231 Fegyvernek, Liszt Ferenc út 

13/a.),  a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján, a ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz. 1.) 

a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 2012. december 03-án benyújtott ajánlatait 

 

é r v é n y t e l e n n e k 

 

nyilvánítja.  

A Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja az alábbiakat tartalmazza: érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem felel meg 

a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek.  

A Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja az alábbiakat tartalmazza: érvénytelen az ajánlat, ha egyéb módon nem felel meg 

az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek.   

 

2. Abony Város Önkormányzata a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a 

„Piaccsarnok és fedett piactér”  kivitelezési munkáinak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás kiviteli munkálatok 

ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének – mint összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőt – az alábbi 

ajánlattevőt hirdeti ki:  

 

Nyertes ajánlattevő: 

 

       Ajánlattevő neve: BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft. 

       Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.  

       Levelezési cím: 5000 Szolnok, Szapáry út 14. 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 257.200.000,-Ft 

 

3.  A Képviselő-testület a jelen közbeszerzési döntés végrehajthatósága esetén felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevő BAU VERTIKÁL Építőipari Kft. -vel.  

 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Határidő: a Kbt. 124. § szerinti szerződéskötési időköz leteltét - illetőleg az esetleges jogorvoslati eljárások lezárását 

- követően azonnal  
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 Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Balogh Pál s.k. 

       polgármester                 jegyző  
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