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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-i zárt üléséről. 

 

Napirend: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az Abony Város 

szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos „FIDIC mérnöki 

feladatok teljes körű ellátására tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
 

Z-214/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzata részére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt 

keretén belül az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű 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 V & T Mérnöki Kft. (5000 Szolnok, Rákóczi út 40-42.) és a Baured Kft. (5000 Szolnok, 

Rákóczi út 40-42.)  2013. augusztus 21-én beadott ajánlatait a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) 

pontja alapján 

 

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 részére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt 

keretén belül az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátása”  tárgyú közbeszerzési 

eljárás nyertesének – mint legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlatot tevőt – az alábbi 

ajánlattevőt hirdeti ki:  

 

Nyertes ajánlattevő: 

       Ajánlattevő neve: AKVIRON Kft. 

       Ajánlattevő székhelye: 5000 Szolnok, Hunyadi út 24. 

            Levelezési cím: 5000 Szolnok, Hunyadi út 24. 

       Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 9.900.000.-Ft 

    

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére a nyertes ajánlattevő 

AKVIRON Kft.-vel.  

 

Határidő: szerződéskötés tervezett időpontja, 2013.szeptember 09. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

 



 

A végrehajtásában közreműködik:   
 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Jegyzői Titkárság 

Határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Pati Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Ajánlattevők 

 Kár-Mentor Bt. 

 

 

 

       K.m.f. 

 

 

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

         polgármester                         jegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. augusztus 30. 

 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 

 


