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Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

1-19/2013/JT.                           Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendkívüli zárt 

üléséről. 

 

Napirend: Az 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 szóló z-

213/2013.(VIII.29.) szám határozat módosításáról és új közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

Z-237/2013. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az 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 szóló z-

213/2013.(VIII.29.) szám határozat módosításáról és új közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 

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 z-213/2013. (VIII.29.) számú Képviselő-testületi határozat 2. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

„A Leader Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján  

érvénytelennek 

nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a műszaki ajánlatában feltüntetett ajánlati ár és a felolvasó lapon 

feltüntetett nettó ajánlati ár eltért, és az eltérés nem számítási hibából adódott.” 

2. A határozat 3. pontját helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Az 1-2 pontokból adódóan a lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt.76. (1) bekezdés b) pontja 

alapján eredménytelen.” 

II. 

3. Abony Város Önkormányzata 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” tárgyában ismételt közbeszerzési eljárást folytat le. 

4. A Képviselő-testülete az ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatásával a – külön díjazás nélkül -  

Kár-Mentor Bt.-t bízza meg, továbbá az Ad-hoc bizottságot változatlan tagi felállásban határozza 

meg. 

5. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 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 informatikai eszközök 

beszerzésére az alábbi cégeket hívja meg: 
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- Leader Kft. 

- Firstep Bt. 

- BA-PC Kft. 

6. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező ajánlattételi 

felhívást jóváhagyja. 

7. A Képviselő-testület a megismételt közbeszerzési eljárásban az eredmény-megállapítás jogát a 

Pénzügyi Bizottságra ruházza át. 

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

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik:   
 Pénzügyi Bizottság  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Titkárság 

  

Határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Pati Mihály alpolgármester 

Habony István elnök – Pénzügyi Bizottság  

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. szeptember 13. 

 

 

 

Bevíz Barbara 

        jkv. 

 

 


