
B o n t á s i  j e g y z õ k ö n y v 

egyszerű közbeszerzési eljárás 

alkalmával 

    

amely készült 2011. május 20-án 1000 órai kezdettel, a(z) Keszthelyi-Hegység Alapítvány    

(székhely: 8316 Vállus, Rákóczi Ferenc út 61.), mint ajánlatkérõ hivatalos helyiségében az 

alábbi beszerzés tárgyában megindított egyszerű közbeszerzési eljárásban benyújtott 

ajánlatok bontásakor.  

  

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

  

Az ajánlatkérõ képviselõje köszönti a megjelenteket és felkéri az ajánlattevõk képviselõit, 

hogy a képviseleti joguk igazolását követõen a jelenléti ívet aláírni szíveskedjenek. Ezt 

követõen az ajánlatkérõ bemutatja az ajánlatkérõ nevében az ajánlatok bontásakor eljáró 

személyeket.  

 

A közbeszerzési eljárás beszerzésének tárgya és mennyisége:  

„GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben” 

 

Ajánlatkérõ megállapítja, hogy az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidõ 

lejártáig, azaz 2011. május 20-án 1000 óráig 4 db ajánlatot nyújtottak be.  

  

A fenti tájékoztatást követõen az ajánlatkérõ képviselõje az ajánlatokat tartalmazó zárt, 

sértetlen csomagolásokat felbontja, és – a Kbt. 80. §-ának (3) bekezdésében foglalt 

rendelkezés alapján – ismerteti az alábbi adatokat.  

 

1. Az ajánlattevõ neve: Kalmár József  

Az ajánlattevõ lakóhelye/székhelye:  8311 Nemesvita, Csóra út 1. 

A legkésőbbi befejezési határidő:  

Ajánlati ár (nettó):  

   II. rész-ajánlattételi terület:  2.537.704 Ft 

 

2. Az ajánlattevõ neve: Vemi-2003 Kft.  

Az ajánlattevõ lakóhelye/székhelye:  8300 Tapolca, Gyulakeszi út 585/18. 

A legkésőbbi befejezési határidő:  

Ajánlati ár (nettó):  

   II. rész-ajánlattételi terület:  2.759.040 Ft 

 

3.  Az ajánlattevõ neve: Balaton Elektronika Kft.  

Az ajánlattevõ lakóhelye/székhelye:  8300 Tapolca, Batsányi út 1. 

A legkésőbbi befejezési határidő:  

Ajánlati ár (nettó):  

   I. rész-ajánlattételi terület:  10.338.680 Ft 

 

 

 

 



4. Az ajánlattevõ neve: CELLNET Kft.  

Az ajánlattevõ lakóhelye/székhelye:  9500 Celldömölk, Szomraky u. 2. 

A legkésőbbi befejezési határidő:  

Ajánlati ár (nettó):  

   I. rész-ajánlattételi terület:  10.979.900 Ft 

 

 

 

Az ajánlatkérõ képviselõje ezt követõn tájékoztatja a jelenlévõket arról, hogy a Kbt.      

80. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatok felbontásáról és ismertetésérõl 

készített jegyzõkönyvet öt napon belül megküldi valamennyi ajánlattevõnek.  

 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérõ képviselõje 

befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.   

   

  

k.m.f. 

   

 

…………………………...... 

     az ajánlatkérõ képviselőjének aláírása  



J E L E N L É T I   Í V 

 

ajánlatok bontásáról 

 

  

A(z) Keszthelyi-Hegység Alapítvány (székhely:  8316 Vállus, Rákóczi Ferenc út 61.) mint 

ajánlatkérõ által az alábbi beszerzés tárgyában megindított egyszerű közbeszerzési 

eljárásban az ajánlatok bontásáról.  

  

A közbeszerzési eljárás beszerzésének tárgya és mennyisége:  

„GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben” 

 

Vállus, 2011. május 20. 

  

Cégneve A képviselõ neve A képviselõ aláírása 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


