
J e g y z õ k ö n y v 

 

az eljárás eredményének 

kihirdetésérõl 

  

  

  

amely készült 2011. június 10-én 1000 órai kezdettel, a(z) Keszthelyi-Hegység Alapítvány 

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

alább megjelölt beszerzés tárgyában megindított egyszerű közbeszerzési eljárás 

eredményhirdetésekor.    

  

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint  

  

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

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

követõen az ajánlatkérõ képviselõje bemutatja az ajánlatkérõ nevében az 

eredményhirdetéskor eljáró személyeket.  

  

A közbeszerzési eljárás beszerzésének tárgya: 

„GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben” 

  

Az ajánlattételi határidõ lejártáig benyújtott ajánlatok bontására 2011. május 20-án 1000   

órai kezdettel került sor. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetésérõl készített 

jegyzõkönyvet az ajánlatkérõ a bontástól számított öt napon belül valamennyi 

ajánlattevõnek megküldte.  

  

Az ajánlatkérõ tájékoztatja az ajánlattevõket, hogy a Kbt. 93. §-ának (2) bekezdésében 

foglalt rendelkezésnek megfelelõen az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli 

összegezést készített.  

  

1. Ajánlatkérõ kihirdeti az ajánlatok elbírálását követõen meghozott döntését, mely  

szerint a jelen közbeszerzési eljárásban az I. rész-ajánlattételi területen az 

ajánlatkérõ számára a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás ajánlatot a(z) 

Balaton Elektronika Kft. (8300 Tapolca, Batsányi út 1.) adta. Erre tekintettel az 

ajánlatkérõ a fenti ajánlattevõt hirdeti ki az I. rész-ajánlattételi terület nyertesnek.  

 

2. Ajánlatkérõ kihirdeti az ajánlatok elbírálását követõen meghozott döntését, mely  

szerint a jelen közbeszerzési eljárásban az II. rész-ajánlattételi területen az 

ajánlatkérõ számára a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás ajánlatot a(z) 

Kalmár József (8311 Nemesvita, Csóra út 1.) adta. Erre tekintettel az 

ajánlatkérõ a fenti ajánlattevõt hirdeti ki az II. rész-ajánlattételi terület 

nyertesnek.  

 

  



 

Ajánlatkérõ ismerteti az írásbeli összegezésben szereplõ adatokat.   

  

Az ajánlatkérõ képviselõje tájékoztatja a jelenlévõket arról, hogy a Kbt. 96. §-ának (1) 

bekezdésében rögzített kötelezettsége alapján az írásbeli összegezést az 

eredményhirdetésen jelen lévõ ajánlattevõk részére átadja, a távollevõ ajánlattevõknek 

pedig az eredményhirdetést követõen haladéktalanul, de legkésõbb két munkanapon belül 

megküldi.  

  

  

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

befejezettnek nyilvánítja az eredményhirdetéssel kapcsolatos eljárást.   

  

  

 

k.m.f. 

  

  

  

………………………………………………..  

 ajánlatkérõ képviselõje  

  

  



J E L E N L É T I   Í V 

   

az eljárás eredményének 

kihirdetésérõl 

  

  

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

ajánlatkérõ által az alábbi beszerzés tárgyában megindított egyszerű közbeszerzési eljárás 

keretében az eljárás eredményének kihirdetésérõl.  

  

A közbeszerzési eljárás beszerzésének tárgya:  

„GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyi-hegységben” 

  

Vállus, 2011. június 10. 

  

Képviselt szerv A képviselõ neve 
A képviselõ 

aláírása 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 


