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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 projekt keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, 

művészeti központ és Zeneiskola  eszköz beszerzése” közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapításáról 

 

Z-178/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti 

központ és Zeneiskola  eszköz beszerzése” 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 Kelet-Tanért Kft. (4551 Nyíregyháza-Oros Fő u. 53.) I. részre 2013. július 09-én adott 

ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján, az Alex Fémbútor Kft. (2072 Zsámbék, 

Magyar  utca 21-23.) I. –II. részre, AVA-PACK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(9300 Csorna, Soproni út 125.) I. részre, 2013. július 09-én adott ajánlatait a Kbt. 74. § (1) 

bekezdés d) pontja alapján 

 

é r v é n y t e l e n n e k 

 

nyilvánítja.  

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. 

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.  

 

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

számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti 

központ és Zeneiskola  eszköz beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének – mint 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlatot tevőt – az alábbi ajánlattevőt 

hirdeti ki:  

 

Nyertes ajánlattevő: 

       Ajánlattevő neve: Kiss-Iskolabútor Kft. 

       Ajánlattevő székhelye: 4130 Derecske, Batthyány u. 11.  

       Levelezési cím: 4130 Derecske, Batthyány u. 11. 



       Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 3.334.880.-Ft       

    

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

megkötésére a nyertes ajánlattevő Kiss-Iskolabútor Kft.-vel.  

 

 

Határidő: szerződéskötés tervezett időpontja, 2013.  

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadó 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

Kármentor Bt. 

 Ajánlattevők 

 

 
      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. 


