
 

Építés beruházás 

 

1./  KMOP-4.5.3-10-11-2011-0056 jelű „Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a 

közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítésére" 

(KMOP-4.5.3-10-11-2011-0056 azonosító számú pályázat Közép-Magyarországi Operatív 

Program)  

Kbt. 122. § (7) Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi 

esetekben is indíthat 

Építés, kivitelezés 45214200   EU alapból finanszírozott 

Bolax Építőipari Kft., szerződéskötés időpontja: 25.205.298.-Ft   szerződéskötés ideje: 2012. 

június 11.   

Becsült érték: 26.724.555.-Ft 

60. §-ának (5) bekezdése szerinti minősítése: x  kisvállalkozás  

Felhívás megküldése: 2012/04/03 

 

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

ivóvízhálózat rekonstrukciós programja” című projektjében keletkezett maradványérték és 

tartalékkeret felhasználása miatti kivitelezési feladatainak ellátása tárgyú, a Kbt. 94.§ (2 ) 

bekezdés d) pontja szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

ÉRVÉNYTELEN!! 

 

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”  kivitelezési munkáinak ellátása tárgyában. 

[x] Nyílt    eu-s eljárás 

Építés, kivitelezés 45214200  EU alapból finanszírozott 

TED-en 2012/S 72-119105 számon, 2012. április 13-án 

KÉ: 2012. április 16-án, 5580/2012 KÉ 

ZÁÉV Építőipari Zrt. 589.958.874.-Ft, szerződéskötés ideje: 2012. szeptember 04. 

Becsült érték: 725.528.000.- 

60. §-ának (5) bekezdése szerinti minősítése: A nyertes ajánlattevő a kis- és 

középvállakozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:törvény 

hatálya alá nem tartozó 

 

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

számú projekt keretén belül a „Piaccsarnok és fedett piactér”  kivitelezési munkáinak 

ellátása tárgyában 

[x] Nyílt    eu-s eljárás 

Építés, kivitelezés 45213140  EU alapból finanszírozott 

2012. október 17-én, 16174/2012 KÉ 

TED-en 2012/S 199-327233 számon, 2012. október 16-án 

BAU-VERTIKÁL Építőipari Kft. 257.200.000,-Ft szerződéskötés ideje: 2013. február 04. 

Becsült érték: 301.000.000.-Ft 

60. §-ának (5) bekezdése szerinti minősítése: nyertes ajánlattevő kis vállalkozó 

 

 

 



4./ KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú “Lehetőségeink Fő tere Abony Város 

integrált városközpont fejlesztése” című pályázat “Kossuth tér környezetrendezése, 

közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" 

projekttevékenység kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú általános egyszerű 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásához 

Az eljárás jogcíme: a Kbt. 122. § (7) bekezdés szerint 

Építés, kivitelezés 45112711 EU alapból finanszírozott 

Megküldés 2012. március 06. 

Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft. (107.706.703.- + 16.492.261.-Ft) = 124.198.964.-Ft  

2012. április 23. 

Becsült érték: 135.000.000.-Ft 

60. §-ának (5) bekezdése szerinti minősítése: x kisvállalkozás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolgáltatás 

 

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

számú projekt keretén belül a „Piaccsarnok és fedett piactér  kivitelezési munkálataira” 

műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú 

Az eljárás jogcíme: a Kbt. 122. § (7) bekezdés szerint 

Szolgáltatás: 71356100  EU alapból finanszírozott 

Megküldés 2012. október 01. 

Csíky és Társa Beruházás-szervező Kkt. 2.600.000,- Ft, szerződéskötés ideje: 2012. 

november 06. 

Becsült érték: 3.238.000.-Ft 

60. §-ának (5) bekezdése szerinti minősítése: x mikro vállalkozás 

 

 

 

 

Árúbeszerzés 

1.  Abony város intézményi és közvilágítási villamos energia beszerzése menetrend adási 

kötelezettség nélkül tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás 

Nyílt eljárás 

Árúbeszerzés: 09310000  nem EU alapból finanszírozott 

E.ON Energiaszolgáltató Kft.; 17.038.080.- + 12.288.620.- = 29.326.700.-Ft 

Becsült éreték:19.000.000.-Ft 

Becsült éreték:10.000.000.- 

60. §-ának (5) bekezdése szerinti minősítése: x egyéb  

 


