
 

 

Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

001/1-26/2009.                        Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. 

 

Napirend: Tájékoztató a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg-

szakellátás fejlesztése című pályázat ajánlattételi felhívásának módosításáról 

 

267/2009. (VIII. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg-szakellátás 

fejlesztése című pályázat ajánlattételi felhívásának módosításáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület a módosított ajánlattételi felhívást a határozat mellékleteként – az ott 

meghatározottak szerint – jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Jegyzői Titkárság 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Eunitas Kft. 

 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 

                polgármester                  jegyző 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2009. augusztus 28.  

 

Farkasné Fazekas Mária 

              jkv. 
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Hiánypótlás indoklása  

 

Hirdetmény rövid leírása Iktató szám  

-14590/2009  

Hiánypótlási ok részletezése  

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTI  

SZERKESZTIBIZOTTSÁGA  

HIRDETMÉNYELLENIRZÉSI OSZTÁLY  

1024 Budapest, Margit krt. 85. Tel.:336-7756 Fax:336-7751, 336-7757  

 

Eunitas Kft. Jogi lektor: dr. Bihari Mihályné  

Telefon: 336-7756  

Iktatószámunk: KÉ-14590/2009  

Hivatk. számuk:  

 

Dunakeszi  

Szabadka u. 35. B. ép.  

2120  

 

Tisztelt Cím!  

 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes 

szabályairól, a hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a Közbeszerzési 

Értesítőben történi közzététel rendjéről és díjáról szóló 34/2004 (III.12.) Kormányrendelet (a 

továbbiakban: Korm.r.) 10. § (2) bekezdése értelmében a Szerkesztőbizottság az Abonyi 

egészségház kivitelezése vállalkozási szerződés keretében tárgyban feladott egyszerű eljárás 

ajánlattételi felhívását / kérelmét hiánypótlásra küldi vissza az alábbiak szerint.  

 

A III. 1.1. pontban a megfogalmazást ellenőrizze. Egyúttal felhívom a figyelmét a Kbt. 87.§-

ára.  

 

A III.2.2. pont igazolási mód rovat 2. pontját a Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjára tekintettel 

kérem ellenőrizze.  

 

 

A III.2.2. pont alkalmassági rovat 3. pontja a Kbt. 69.§(3) bekezdés alapján kifogásolható.  

( 400 M Ft, 150 M Ft, 50 M Ft)  

 

 

A III. 2.2. pont alkalmassági rovat utolsó bekezdését a Kbt. 69.§(5) bekezdés alapján 

ellenőrizze.  
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A III.2.3. pont igazolási mód rovat 4. pontjában a Kbt. 67.§ (3) bekezdés g) pontjára való 

hivatkozást a beszerzés tárgyára tekintettel mellőzze.  

 

A III. 2.3. pont alkalmassági rovat 4. pontjában előírt feltétel a Kbt. 67.§ (2) bekezdés alapján 

építési beruházás esetén az alkalmasság körében nem vizsgálható.  

 



 

 

A III.2.3. pont 5. pontja a Kbt. 69.§(3) bekezdés alapján kifogásolható.  

 

A hirdetményben megadott határidőket/időpontokat a hirdetmény ismételt feladásának napjára 

tekintettel kérem aktualizálni.  

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Korm. r. 7. § (1) bekezdése szerint a hirdetmények 

ellenőrzéséért, valamint a Közbeszerzési Értesítőben történi közzétételéért szerkesztési díjat 

kell fizetni. A Korm. r. 6. § (4) bekezdése értelmében a kérelemhez mellékelni kell a 

szerkesztési díj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. Egy kéziratoldal szerkesztési 

díja 8.000.-Ft + ÁFA. Miután az Önök hirdetménye 21 oldalnak felel meg, kérem, hogy 

210.000,-Ft átutalásáról, és annak igazolásáról gondoskodni szíveskedjenek.  

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ának d) pontja alapján 

felhívom figyelmét, hogy a számla kiállításához az ellenőrzési díj megfizetőjének meg kell 

adnia az adószámát is.  

Kérem, hogy amennyiben az adószám megadására még nem került sor, úgy azt a hiánypótlásra 

való felhívás alapján benyújtott kérelemben szíveskedjenek megadni.  

 

Tájékoztatom, hogy a Korm.r. 11. § (1) bekezdése alapján a hiánypótlásra felszólításban 

megjelölt hiányok a hirdetmény/kérelem ismételt, teljes terjedelemben való benyújtásával a 

hiánypótlásra való felhívás feladásától számított 30 napon belül pótolhatóak.  

 

Amennyiben a hiánypótlásra felhívás alapján benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a  

közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a hirdetmény a benyújtott tartalommal fog 

megjelenni.  

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a Korm.r. 10. § (4) bekezdése értelmében a szerkesztési díj 

összegének a Korm.r. 7. § (2)-(3) bekezdése szerinti mértékét a hiánypótlásra történi felhívás 

alapján benyújtott hirdetmény tekintetében kell elérnie.  

 

A Korm.r. 11. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a hiánypótlásra történi felhívás alapján benyújtott 

kérelem, illetőleg hirdetmény esetében a hirdetmény feladása napjának az ismételt feladás 

napja minősül, így a Korm.r. 9. §-a szerinti határidők ettől a naptól számítandók.  

 

Kérem, hogy hiánypótlásra való felhívás alapján benyújtott kérelemben/hirdetményben, 

illetőleg a telefonon történő érdeklődéskor szíveskedjenek a KÉ-vel kezdődő iktatószámunkra 

hivatkozni.  

 

Tájékoztatom, hogy a hiánypótlási felhívással kapcsolatosan a jogi lektort hétfőtől-csütörtökig 

14.00-16.30 óráig lehet telefonon megkeresni.  

 

Budapest, 2009. július 15.  

 

Üdvözlettel  
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dr. Nagy Ágnes  

osztályvezető  
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