
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

1-16/2013/JT.        Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 16-i zárt 

üléséről. 

 

Napirend: Abony Város Önkormányzata részére a KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 

azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont 

fejlesztése” című pályázat „Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, 

művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

Z-176/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” 

című pályázat „Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti 

központ pince gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása 

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 az alábbi döntést hozza: 

 

1. A közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

e r e d m é n y t e l e n n é 

nyilvánítja 

 

A Kbt. 76. § (1) bekezdés  kimondja: 

„Eredménytelen az eljárás ha, …c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében 

legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet 

mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot” 

  

A ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) 2013. július 03-án adott 

ajánlata 7.699.421.-Ft összeget tartalmaz, míg az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi 

fedezet összege: 4.646.745.-Ft, fentiek alapján a szerződés megkötése nem lehetséges. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő:  azonnal  

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztály 



 Kármentor Bt. 

 Ajánlattevő 

 

 
      K.m.f. 

 

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

       polgármester                         jegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. július 17. 

 

   Bevíz Barbara 

           jkv. 


