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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-i rendkívüli 

zárt üléséről. 

 

Napirend: A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt „Abony Város 

Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ eszközbeszerzése” 

tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 

 

Z-102/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

„Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ 

eszközbeszerzése" 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 hozza: 

 

1. Az Iroda 2000 KFT.  (3530 Miskolc, Corvin út 1-3.) I. részre adott ajánlatát és a Gyulai 

Fafém Bútor Zrt. (5700 Gyula, Henyei M. u. 11.) I. részre adott ajánlatát a Kbt. 74. § (1) 

bekezdés d) és e) pontja alapján, a HOR ZRT. (1074 Budapest, Alsó erdősor u. 32.) I. részre 

adott ajánlatát és a Gépbér Színpad Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 6.) II. részre adott 

ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 2013. április 15-én 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 

„Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ 

eszközbeszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének – mint összességében 

legelőnyösebb ajánlatot tevőt – az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki:  

 

Nyertes ajánlattevő az I. rész vonatkozásában: 

       Ajánlattevő neve: Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 

       Ajánlattevő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.  

       Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. 

       Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 35.708.124,-Ft 



Nyertes ajánlatot követő legelőnyösebb ajánlattevő az I. rész vonatkozásában: 
            Ajánlattevő neve: Linea Bútor Kft. 

       Ajánlattevő székhelye: 9011 Győr, Dózsa major 01052/16  

       Levelezési cím: 9011 Győr, Dózsa major 01052/16 

       Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 35.880.000,-Ft 

 

Nyertes ajánlattevő az II. rész vonatkozásában: 

       Ajánlattevő neve: HOR Zrt. 

       Ajánlattevő székhelye: 1074 Budapest, Alsó erdősor u. 32. 

       Levelezési cím: 1076 Budapest, Péterfy S. u. 7. 

       Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 9.924.000.-Ft 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az I. rész vonatkozásában a 

szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevő Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. –vel, 

visszalépése esetén a nyertes ajánlatot követő legelőnyösebb ajánlatot tevő a Linea Bútor 

Kft.-vel.  

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a II. rész vonatkozásában a 

szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevő HOR Zrt.–vel.  

 

Határidő: szerződéskötés tervezett időpontja, 2013.  
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