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Munkagépek és haszongépjárművek beszerzése

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/6
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.01.11.
Iktatószám: 0289/2021
CPV Kód: 34100000-8

Ajánlatkérő:
Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Teljesítés helye:

1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.;1113 Budapest,
Hamzsabégi út 60.;1113 Budapest, Hamzsabégi út
60.;1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.;1113
Budapest, Hamzsabégi út 60.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:

DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság;DUNA AUTÓ
Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság;SIEX Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság;Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlatkérő típusa: Közhasznú Nonprofit Kft
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34382714
Postai cím: Hamzsabégi Út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhos Katalin Mária
Telefon: +36 13727643
E-mail: deak.andras@ujbudaprizma.hu
Fax: +36 14669972
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Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ujbudaprizma.hu/

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Közhasznú Nonprofit Kft

I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:

I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
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Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:

Munkagépek és haszongépjárművek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000712862020

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Munkagépek és haszongépjárművek beszerzése

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 53947700 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)
Elnevezés: Dobozos haszongépjármű
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 
1 db Dobozos áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjármű 
Paraméter/Elvárt érték 
Magasság/1700 mm<M; 
Szabad Magasság/190 mm<SZM; 
Szállítható személyek száma/5=Sz; 
Első Terepszög/28=<ETSZ; 
Hátsó Terepszög/18=<HTSZ; 
Megengedett legnagyobb össztömeg/T<= 3500 kg; 
Karosszéria/felépítmény/duplakabinos platós dobozzal; 
Légkondicionáló berendezés kötelező opció (ko); 
Zárt rakodótér kötelező opció (ko); 
Ködlámpa hátsó; 
Ködfényszóró; 
Vezető és utasoldali első légzsák; 
Oldallégzsákok elől ; 
Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz; 
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez; 
Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken; 
Fejtámla valamennyi üléshez ; 
Állítható fejtámla valamennyi üléshez; 
Állítható magasságú vezetőülés; 
Állítható kormányoszlop (személygépkocsi 6-9. kategóriákban magasság- és távolságállítással); 
Blokkolásgátló (ABS); 
Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP) ; 
Kipörgésgátló vagy (részben) önzáró differenciálmű; 
Állandó vagy kapcsolható összkerékhajtás; 
Zárható üzemanyagtöltő nyílás; 
Legalább CD-s rádió ; 
Indításgátló (biztosítók által elfogadott); 
Szervokormány; 
Belső levegőkeringtetés; 
Pollenszűrő; 
Légkondicionáló berendezés; 
Zárt rakodótér; 
Normatíván túli követelmények: 
• platóra vonatkozó adatok béleletlenül; 
o plató szélesség: min. 1450 mm; 
o plató hosszúság: min. 1500 mm; 
o plató magasság: min. 450 mm; 
• Motor: dízel (EU 6) ; 
• Meghajtás: összkerék ; 
• Teljesítmény ≥ 100 kW;
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• Nyomaték: ≥ 400 Nm; 
• Sebességváltó: automata; 
• Levehető vonóhorog ; 
• Oldalüveges műanyag felépítmény ; 
• Parkolóradar elől és hátul; 
• Tolatókamera; 
• Riasztóberendezés; 
• Hazakísérő fény; 
• Külső tükörházba épített irányjelzők; 
• Hegymenet asszisztens; 
• Utánfutó kilengés csillapítás; 
• Elektromos ablakemelők elől és hátul; 
• Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök; 
• Kormányról vezérelhető telefon; 
• Teljes értékű vagy helytakarékos pótkerék; 
• Sötétedésre aktiválódó fényszórók; 
• Nappali menetfény; 
• Telefon kihangosító Bluetooth; 
• Légkondicionáló berendezés (automata); 
• Hátsó diffrenciálzár ; 
• Gumiszőnyeg; 
• Oldalsó fellépő; 
• Ülésfűtés az első ülésekhez; 
• min. 17” könnyűfém keréktárcsák. 
Az új járművel egyenértékűnek tekintjük a max. 1.500 km-t futott bemutató járműveket is. 
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. 
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az
azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) 10
2 Előteljesítés (naptári nap, minimum 0 naptári nap, maximum 90 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

II.2.1)
Elnevezés: Billenőplatós haszongépjármű
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 34134200-7
További tárgyak: 34136000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Billenőplatós haszongépjármű 
Paraméter/Elvárt érték: 
Megengedett legnagyobb össztömeg/T<= 3500 kg; 
Szállítható személyek száma/max. 3 fő; 
Karosszéria/felépítmény/billenőplató; 
Gépjármű teljesítménye 90 kW =<T; 
Terhelhetőség/750 kg=<TE; 
Platóméret (belső)/min. 3000 mm (hosszúság) * 2000 mm (szélesség); 
Ködlámpa hátsó; 
Ködfényszóró első; 
Vezetőoldali légzsák; 
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez; 
Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken; 
Fejtámla valamennyi üléshez ; 
Állítható fejtámla valamennyi üléshez; 
Állítható magasságú vezetőülés; 
Állítható kormányoszlop; 
Blokkolásgátló (ABS); 
Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP) ; 
Indításgátló (biztosítók által elfogadott); 
Szervokormány; 
Belső levegőkeringtetés; 
Pollenszűrő; 
Légkondicionáló berendezés;
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Normatíván túli követelmények: 
– Motor: diesel (EU 6) vagy benzin (EU 6); 
– Meghajtás: első kerék; 
– Teljesítmény ≥ 90 kW; 
– Sebességváltó: mechanikus; 
– Gumipadló a vezetőtérben; 
– Hegymenet asszisztens; 
– Rádiótávirányítású központi zár; 
– Rádió telefonkihangosítóval ; 
– Gumiszőnyeg a vezetőtérben; 
– Teljes értékű acél pótkerék; 
– Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükör; 
– Alsó motorvédelem; 
– elektromos ablakemelők; 
– 3 oldalra billenő plató felépítmény; 
– vonóhorog. 
Az új járművel egyenértékűnek tekintjük a max. 1.500 km-t futott bemutató járműveket is. 
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. 
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az
azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
2 Előteljesítés (naptári nap, minimum 0 naptári nap, maximum 90 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040
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II.2.1)
Elnevezés: Platós haszongépjármű
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 34100000-8
További tárgyak: 34134100-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Platós haszongépjármű 
Paraméter/Elvárt érték: 
Megengedett legnagyobb össztömeg/T<= 3500 kg; 
Szállítható személyek száma/min. 4 fő; 
Karosszéria/felépítmény/plató; 
Gépjármű teljesítménye/70 kW =<T; 
Terhelhetőség/750 kg=<TE; 
Platóméret (belső)/min. 2000 mm (hosszúság) * 1500 mm (szélesség); 
Ködlámpa hátsó; 
Ködfényszóró első; 
Vezető és utasoldali első légzsák; 
Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez; 
Övfeszítős biztonsági öv legalább az első szélső üléseken; 
Fejtámla valamennyi üléshez ; 
Állítható magasságú vezetőülés; 
Állítható kormányoszlop; 
Blokkolásgátló (ABS); 
Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP) ; 
Zárható üzemanyagtöltő nyílás; 
Rádió; 
Indításgátló (biztosítók által elfogadott); 
Szervokormány; 
Belső levegőkeringtetés; 
Pollenszűrő; 
Légkondicionáló berendezés; 
Normatíván túli követelmények: 
– Motor: benzin (EU 6) vagy diesel (EU 6) ; 
– Meghajtás: hátsó kerék; 
– Teljesítmény ≥ 70 kW; 
– Sebességváltó: mechanikus; 
– Gumipadló a vezetőtérben; 
– Gumiszőnyeg a vezetőtérben; 
– Teljes értékű acél pótkerék; 
– elektromos ablakemelők legalább elől.
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Az új járművel egyenértékűnek tekintjük a max. 1.500 km-t futott bemutató járműveket is. 
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. 
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az
azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
2 Előteljesítés (naptári nap, minimum 0 naptári nap, maximum 90 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

II.2.1)
Elnevezés: Utcaseprő takarítójármű
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 34144430-1
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

1 db Utcaseprő takarítójármű 
Paraméter/Elvárt érték 
Megengedett legnagyobb össztömeg/T<= 3500 kg 
Szállítható személyek száma/min. 1 fő
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Karosszéria/felépítmény/Célgép zárható fülkével 
Takarítási szélesség/min. 1500 mm 
Nominális max. teljesítmény/min. 20.000 m2 / óra 
Gépjármű teljesítménye/25 kW =<T 
Emelkedőmászó képesség/min. 20 % 
Szervokormány; 
Szabványos világítási rendszer; 
Fűthető légkondicionált fülke; 
Tolatókamera vagy tolatóradar; 
Övfeszítős biztonsági öv; 
Belső levegőkeringtetés; 
Pollenszűrő; 
Normatíván túli követelmények: 
– Motor: benzin vagy hibrid vagy diesel vagy elektromos; 
– Teljesítmény ≥ 25 kW; 
– Sebességváltó: automata (fokozatmentes); 
– Vízpermetes pormegkötési technológia vagy azzal egyenértékű technológia; 
– Min. 3 méter hosszú lombszívócső; 
– Magasnyomású mosó pisztollyal; 
– Víz újrahasznosítási rendszer; 
– Lassú járműként forgalomba helyezve; 
– Tartályméret (bruttó): min. 600 liter; 
– Ürítési magasság min. 1400 mm; 
– Víztartály min. 150 liter; 
– 1 garnitúra pótkefével. 
Az új járművel egyenértékűnek tekintjük a max. 168 munkaórát használt bemutató járműveket
is. 
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. 
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az
azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
2 Előteljesítés (naptári nap, minimum 0 naptári nap, maximum 90 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
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II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

II.2.1)
Elnevezés: Járdaseprő takarítójármű
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 34144430-1
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

1 db Járdaseprő takarítójármű 
Paraméter/Elvárt érték 
Megengedett legnagyobb össztömeg/T<= 2500 kg 
Szállítható személyek száma/min. 1 fő 
Karosszéria/felépítmény/Célgép zárható fülkével 
Takarítási szélesség/min. 1500 mm 
Nominális max. teljesítmény/min. 14.000 m2 / óra 
Gépjármű teljesítménye/25 kW =>T 
Emelkedőmászó képesség/min. 20 % 
Szervokormány; 
Szabványos világítási rendszer; 
Fűthető fülke; 
Tolatókamera vagy tolatóradar; 
Övfeszítős biztonsági öv; 
Normatíván túli követelmények: 
– Motor: benzin vagy hibrid vagy diesel vagy elektromos ; 
– Teljesítmény ≤ 25 kW; 
– Sebességváltó: automata (fokozatmentes); 
– Vízpermetes pormegkötési technológia; 
– Lassú járműként forgalomba helyezve; 
– Tartályméret (bruttó): min. 240 liter; 
– Víztartály min. 70 liter; 
– 1 garnitúra pótkefével. 
Az új járművel egyenértékűnek tekintjük a max. 168 munkaórát használt bemutató járműveket



12

is. 
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található. 
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,
műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az
azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás (hónap, minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
2 Előteljesítés (naptári nap, minimum 0 naptári nap, maximum 90 naptári nap) 10
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
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Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

13504 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Dobozos haszongépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2020/09/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81545843
Postai cím: Zay Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: ambrozicsaba@dunaauto.hu
Telefon: +36 209782446
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18014112
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12135790244
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10262426
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11403000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81545843
Postai cím: Zay Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12135790244

Hivatalos név: CPM Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26226215
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
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NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22630777203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Billenőplatós haszongépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2020/09/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81545843
Postai cím: Zay Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: ambrozicsaba@dunaauto.hu
Telefon: +36 209782446
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18014112
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12135790244
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7990585
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6979700
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
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Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81545843
Postai cím: Zay Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12135790244

Hivatalos név: CPM Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26226215
Postai cím: Kasza Utca 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22630777203

Hivatalos név: FÁBIÁN Kereskedelmi-, és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70178043
Postai cím: Jászóvár Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483815243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Platós haszongépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
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Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyi
közbeszerzési eljárás 3. részét eredménytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy az eljárás 3.
része kapcsán kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
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Európai Unió
nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett

V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81545843
Postai cím: Zay Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12135790244

Hivatalos név: FÁBIÁN Kereskedelmi-, és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70178043
Postai cím: Jászóvár Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
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Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10483815243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Utcaseprő takarítójármű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)

A szerződés megkötésének dátuma: 2021/01/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35903804
Postai cím: Selyemrét Utca 3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: kozbesz@siex.hu
Telefon: +36 94512480
Internetcím(ek): (URL) www.siex.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10505111218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20694337
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19665000
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
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V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Raeder Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64774387
Postai cím: Csépi út.
Város: Tököl
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 2316
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14529861213

Hivatalos név: SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35903804
Postai cím: Selyemrét Utca 3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10505111218

Hivatalos név: Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82310222
Postai cím: Jedlik Ányos Utca 35
Város: Fót
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10476015213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Járdaseprő takarítójármű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
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A szerződés megkötésének dátuma: 2020/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82310222
Postai cím: Jedlik Ányos Utca 35
Város: Fót
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: info@agrolanc.hu
Telefon: +36 27539640
Internetcím(ek): (URL) www.agrolanc.hu
Fax: +36 27539641
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10476015213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15365363
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
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Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió

V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: WVF Emelőgép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18679403
Postai cím: Kert Utca
Város: Taksony
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2335
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26136842213
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Hivatalos név: SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35903804
Postai cím: Selyemrét Utca 3
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10505111218

Hivatalos név: Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82310222
Postai cím: Jedlik Ányos Utca 35
Város: Fót
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10476015213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
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2021/01/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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