
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2012. (I. 20.) önkormányzati határozata 

 

„Kétpó Községének és rendezvényeinek reklámozása saját tulajdonában és/vagy 

üzemeltetésében lévő, Európai közutakon rendszeresen közlekedő gépjárműveken és 

internetes honlapon” tárgyában zajló általános egyszerű közbeszerzési eljárás során 

érkezett ajánlat elbírálásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 81 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzata általános egyszerű közbeszerzési eljárást kezdeményezett – 

tárgyalás tartásával - a „Kétpó Községének és rendezvényeinek reklámozása saját 

tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő, Európai közutakon rendszeresen közlekedő 

gépjárműveken és internetes honlapon” tárgyában. 

 

Az eljárást kezdeményező ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítő 2011. december 28-án 

megjelent, 151. számában, KÉ-32512/2011. számon. 

Az ajánlatkérő az eljárás ajánlati szakaszában a felhívás közzétételétől számítottan tartotta 

rendelkezésre az ajánlattételt megkönnyítő ajánlati dokumentációt, melyet 1 ajánlattevő 

vásárolt meg. 

 

A Horváth Rudolf Intertransport Kft. és a H.R. Autó Kft., mint közös ajánlattevők ajánlata így 

formailag és tartalmilag is megfelel a kiírás dokumentumaiban támasztott követelményeknek, 

ezért ajánlatuk érvényesnek tekinthető. 

 

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárást kezdeményező ajánlattételi felhívásban az 

eljárás eredményének megállapítására egyetlen szempontot, a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást határozta meg mindkét ajánlati rész vonatkozásában, a nyertes ajánlattevő a 

következő: 

 

1. Ajánlattevő neve: Horváth Rudolf Intertransport Kft. és a H.R. Autó Kft., mint közös 

ajánlattevők 

 Ajánlattevő székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey u. 57. 

 Ajánlattevő levelezési címe: 3000 Hatvan, Kölcsey u. 57. 

Ajánlati ár: bruttó  46 990 000.-Ft  

 

Az eredmény kihirdetéséhez, illetve a szerződés megkötéséhez szükséges anyagi fedezet az 

ajánlatkérő rendelkezésére áll. 

 

Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás a Kbt. 250. § (3) g) pontja alapján az ajánlatok 

elbírálásáról készült összegzés megküldésével történik meg az ajánlattevő felé. A szerződés 

aláírására legkorábban az összegzés megküldését követő 10. napon kerülhet sor, a Kbt. 250.§ 

(3) h) pontja értelmében. 

 

  Határidő: 2012. január 31. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 



 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben 

 


