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Napirend: a Z-102/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

Z-129/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

 

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 kiadott Szabályossági Tanúsítvány 

figyelembevételével– az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Z-102/2013. (IV.30.) számú Képviselő-testületi határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„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 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 Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Tóth Róbert hivatalos közbeszerzési 

tanácsadót (KÁR-MENTOR Bt.) a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó 

Végrehajtásban közreműködik: 

Titkárság 

Településfejlesztési Osztály 

KÁR-MENTOR Bt. 

A határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

KÁR-MENTOR Bt.   

      K.m.f. 

 

  Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Balogh Pál s. k. 

         polgármester                jegyző  

 

Kivonat hiteléül: 
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