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Napirend: „KEOP-1.3.0/2F/09-2009-007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőség-javítási és 

rekonstrukciós programja” című projektjében keletkezett maradványérték és tartalékkeret 

felhasználásából megvalósuló kivitelezési feladatok ellátása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 

 

Z-61/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a „KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőség-javítási és ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programja” című projektjében keletkezett maradványérték és tartalékkeret 

felhasználásából megvalósuló kivitelezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Nepál-Bau Kft. (4024 Debrecen, Nap u. 6/1.), 2013. március 06-án benyújtott ajánlatát 

 

é r v é n y t e l e n n e k 

 

nyilvánítja a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján.  

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-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú Abony Város 

Ivóvíz minőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programja” című projektjében keletkezett 

maradványérték és tartalékkeret felhasználásából megvalósuló kivitelezési feladatok ellátása tárgyú 

közbeszerzési eljárás nyertesének – mint összességben legelőnyösebb ajánlatot tevőt – az alábbi 

ajánlattevőt hirdeti ki:  

 

Nyertes ajánlattevő: 

       Ajánlattevő neve: ÉKISZ Építőipari Kft. 

           Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16. 

       Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16. 

       Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 35.000.000.-Ft 

 

 

A nyertes ajánlattevőt követő, összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő: 

 

       Ajánlattevő neve: Vízkötő Kft. 

       Ajánlattevő székhelye: 3326 Ostoros, Damjanich út 10. szám 

       Levelezési cím: 3326 Ostoros, Damjanich út 10. szám 

Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 35.600.000.-Ft 

 



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

ÉKISZ Építőipari Kft.-vel, visszalépése esetén a nyertes ajánlatot követő legelőnyösebb ajánlatot tevő, 

Vízkötő Kft.-vel. 

 

 

Határidő: szerződéskötés tervezett időpontja: 2013.  

 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik:   
Gazdasági Osztály 

Titkárság 

KÁR-MENTOR Bt. 

 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

Valamennyi Osztályvezető 

Kár-Mentor Bt. és általa az ajánlattevők 
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  Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Balogh Pál s. k. 

         polgármester                         jegyző  
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