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(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

34121000-1

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Nem

Nem

Regionális vagy helyi hatóság

Általános közszolgáltatások

Autóbusz beszerzés, részajánlattal EFOP-4.1.2-17.

EKR000375302022

Árubeszerzés

Eszközbeszerzés oktatási intézmény számára, az alábbiak szerint: 

Mindösszesen 3 db 22 fő szállítására alkalmas akadálymentes új autóbusz beszerzése. 

Ajánlatkérő kizárólag új eszközök szállítását fogadja el. Használt vagy bemutató darabként funkcionáló terméket ajánlatkérő nem 
tekinti egyenértékű terméknek. 

Új eszköznek minősül az 2007. évi CXXVII. Törvény 259. § 25. a) pontja szerint: szárazföldi közlekedési eszköz esetében azt a 
gépjárművet jelenti, amelynek beépített erőgépének hengerűrtartalma meghaladja a 48 cm3-t, vagy teljesítménye meghaladja a 7,2 
kilowattot, feltéve, hogy az értékesítés teljesítésekor az első forgalomba helyezéstől számítva legfeljebb 6 hónap telt el, vagy az általa 
megtett távolságból legfeljebb 6000 kilométert tett meg.

A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott termékeknek rendelkezniük kell 
legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum terméktulajdonságokkal. Kérjük ajánlattevőt ennek 
igazolására. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is 
elfogad. 

Az akadálymentes gépjárműnek az alábbi elvárásoknak kell megfelelnie:
- akadálymentes felszállást biztosító ajtó és emelő szerkezet, és enyhén mozgáskorlátozottak számára lehajtható lépcső,
- kerekesszék szállítására és rögzítésére alkalmas belső felépítés rugalmas üléselrendezés biztosításával (kivehető, mobil üléssor),
kerekesszékkel közlekedő számára alkalmas rögzítő sínek a hozzá tartozó 4 pontos rögzítő hevederrel, kerekesszékkel közlekedő 
számára 3 pontos biztonsági öv biztosítása.

A részletes műszaki leírást, és egyéb követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.

81 900 000,00
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Eszközbeszerzés oktatási intézmény számára, az alábbiak szerint 

Alapszin: fehér 
•        Megengedett összes tömeg: 6000 kg 
•        Sebességváltó: manuális vagy automata 
•        Üzemanyag: diesel 
•        Lökettérfogat: minimum 1950 cm3 turbó feltöltés vagy 3000 cm3 szívó motor 
•        Motor teljesítmény minimum: minimum 177 LE/ 130 kW 
•        Szállítható személyek száma minimum 22 fő (A szállítható személyek és a kísérő is beleszámítandó. A járművezető nem.)
•        Tárcsafék elől-hátul 
•        ABS+ASR 
•        Fejlett vészfékező rendszer (AEBS) 
•        Vezető oldali légzsák 
•        Klímaberendezés a vezetőtérben és a hátsó térben (legalább manuális) 
•        Rádióberendezés bluetooth kihangosítóval és usb csatlakozóval 
•        Rádiótávirányítású központi zár 
•        Vonóhorog 
•        Elektromos ablakemelő elől 
•        Tempomat 
•        Szervokormány 
•        Ködfényszóró 
•        Pótkerék 
•        Színezett üveg 
•        Komfort vezetőülés 
•        Kísérőülés 
•        Digitális Tachográf 
•        Elektromos, fűthető tükör. 
•        Akadálymentesítés

A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

132. hrsz., 9100 Tét, Debrecen utca 3.A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

34121000-1

34114400-3

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - 2 db autóbusz beszerzése - TétII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
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34121000-1

34114400-3

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - 1 db autóbusz beszerzése - LébényII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

A felhívás II.2.7. pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a szállítási határidőt 280 naptári napban határozza meg, mely 
időintervallum 40 hetet jelent. 

A felhívás II.2.5) 3. számú értékelési szemponthoz kiegészítő információ:
Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott szállítási határidő meghaladja a maximálisan megajánlható 40 hetet /280 naptári napot, 
úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum terméktulajdonságokkal. 
Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad. 
A beszerezni kívánt jármű tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel 
jár el. Valamennyi a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az 
egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. 

Ajánlatkérő ártáblázat benyújtását írja elő. Az ártáblázatban rögzíteni kell a megajánlott termék gyártójának nevét, a termék nevét és 
típusát /cikkszámát, a termék darabszámát, a termék nettó egységárat, valamint a nettó összárat, továbbá a termék származási 
helyét. Ajánlattevőnek a megajánlott jármű műszaki paramétereiről nyilatkoznia kell. Az ártáblázatot cégszerűen alá kell írni, és 
keltezéssel kell ellátni. Az ártáblázat szakmai ajánlatnak minősül.

Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt követelménynek való megfelelést és az egyenértékűség igazolására az alábbi dokumentumokat 
fogadja el: 

A megajánlott áru tekintetében az ajánlat részeként szükséges benyújtani olyan magyar nyelvű, a gyártó által hitelesített ábrás 
termékismertetőt/műszaki-szakmai leírást/műszaki adatlapot/forgalmazótól származó nyilatkozatot, vagy a magyar nyelvű gyártói 
katalógust/típusbizonyítványt/gyártói műbizonyítványt, mely alapján megállapítható, hogy a kiadott műszaki leírásban foglalt minőségi 
elvárásoknak, műszaki paramétereknek az adott termék megfelel.

Igen

2. Többletjótállás időtartama a minimálisan kötelező 12 hónap felett egész 
hónapokban kifejezve (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap)

15

3. Járművek szállítási határideje: (min 25 hét/175 naptári nap - max. 40 hét/280 
naptári nap)

5

Nem

Igen

Nem

Igen

EFOP-4.1.2-17-2017-00029
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Eszközbeszerzés oktatási intézmény számára, az alábbiak szerint 

Alapszin: fehér 
•        Megengedett összes tömeg: 6000 kg 
•        Sebességváltó: manuális vagy automata 
•        Üzemanyag: diesel 
•        Lökettérfogat: minimum 1950 cm3 turbó feltöltés vagy 3000 cm3 szívó motor 
•        Motor teljesítmény minimum: minimum 177 LE/ 130 kW 
•        Szállítható személyek száma minimum 22 fő (A szállítható személyek és a kísérő is beleszámítandó. A járművezető nem.)
•        Tárcsafék elől-hátul 
•        ABS+ASR 
•        Fejlett vészfékező rendszer (AEBS) 
•        Vezető oldali légzsák 
•        Klímaberendezés a vezetőtérben és a hátsó térben (legalább manuális) 
•        Rádióberendezés bluetooth kihangosítóval és usb csatlakozóval 
•        Rádiótávirányítású központi zár 
•        Vonóhorog 
•        Elektromos ablakemelő elől 
•        Tempomat 
•        Szervokormány 
•        Ködfényszóró 
•        Pótkerék 
•        Színezett üveg 
•        Komfort vezetőülés 
•        Kísérőülés 
•        Digitális Tachográf 
•        Elektromos, fűthető tükör. 
•        Akadálymentesítés

A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott 
termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt minimum terméktulajdonságokkal. 
Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy attól kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad. 
A beszerezni kívánt jármű tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel 
jár el. Valamennyi a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának 
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és 
közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az 
egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell. 

Ajánlatkérő ártáblázat benyújtását írja elő. Az ártáblázatban rögzíteni kell a megajánlott termék gyártójának nevét, a termék nevét és 
típusát /cikkszámát, a termék darabszámát, a termék nettó egységárat, valamint a nettó összárat, továbbá a termék származási 
helyét. Ajánlattevőnek a megajánlott jármű műszaki paramétereiről nyilatkoznia kell. Az ártáblázatot cégszerűen alá kell írni, és 
keltezéssel kell ellátni. Az ártáblázat szakmai ajánlatnak minősül.

Ajánlatkérő a műszaki leírásban foglalt követelménynek való megfelelést és az egyenértékűség igazolására az alábbi dokumentumokat 
fogadja el: 

A megajánlott áru tekintetében az ajánlat részeként szükséges benyújtani olyan magyar nyelvű, a gyártó által hitelesített ábrás 
termékismertetőt/műszaki-szakmai leírást/műszaki adatlapot/forgalmazótól származó nyilatkozatot, vagy a magyar nyelvű gyártói 
katalógust/típusbizonyítványt/gyártói műbizonyítványt, mely alapján megállapítható, hogy a kiadott műszaki leírásban foglalt minőségi 
elvárásoknak, műszaki paramétereknek az adott termék megfelel.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

1510. hrsz., 9155 Lébény, Iskola utca 1., 1501/2. hrsz., 9155 Lébény, Iskola köz 1.A teljesítés fő helyszíne:

HU221 Győr-Moson-Sopron

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

Igen

2. Többletjótállás időtartama a minimálisan kötelező 12 hónap felett egész 
hónapokban kifejezve (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap)

15
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IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

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

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2022/S 086-232070

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A felhívás II.2.7. pontja tekintetében Ajánlatkérő rögzíteni kívánja, hogy a 280 nap, 40 hetet jelent.

II.2.14) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

3. Járművek szállítási határideje: (min 25 hét/175 naptári nap - max. 40 hét/280 
naptári nap)

5

Nem

Igen

Nem

Igen

EFOP-4.1.2-17-2017-00030

Nem

Nem

Nem

Nem
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A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

54 600 000,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

Fax:Internetcím:

+36 306455764Telefon:tamas.molnar@etv-truck.huE-mail:

Leshegy Utca 21Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:SzigetszentmiklósVáros:MagyarországOrszág:2310Postai irányítószám:

Postai cím:

29227912213Nemzeti azonosítószámEco-Tech Vision Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.09.30V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

1 - 2 db autóbusz beszerzése - TétRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

Igen

HU120
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VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

27 300 000,00A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:

Fax:Internetcím:

+36 306455764Telefon:tamas.molnar@etv-truck.huE-mail:

Leshegy Utca 21Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:SzigetszentmiklósVáros:MagyarországOrszág:2310Postai irányítószám:

Postai cím:

29227912213Nemzeti azonosítószámEco-Tech Vision Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2022.09.30V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma:

2 - 1 db autóbusz beszerzése - LébényRész száma, elnevezése:

Igen

HU120
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Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információ:

I. rész „2 db autóbusz beszerzése, Tét” tárgyában

Ajánlattevő neve: Eco-Tech Vision Kft.
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Lashegy u. 21. 
Adószáma: 29227912-2-13 

Ajánlata

Sorsz.        Értékelési részszempont        ajánlat
1.        Ajánlati ár (nettó HUF-ban kifejezve)        54 600 000 HUF
2.        Többletjótállás időtartama a minimálisan kötelező 12 hónap felett egész 
hónapokban kifejezve (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap)        24
3.        Járművek szállítási határideje: (min 25 hét/175 naptári nap - max. 40 hét/280 naptári nap)        224

Ajánlattevő neve: KF Service Solutions Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2440 Százhalombatta Belterület 2982/8
Adószáma: 12472770-2-13

Ajánlata

Sorsz.        Értékelési részszempont        ajánlat
1.        Ajánlati ár (nettó HUF-ban kifejezve)         69 800 000 HUF
2.        Többletjótállás időtartama a minimálisan kötelező 12 hónap felett egész 
hónapokban kifejezve (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap)        12
3.        Járművek szállítási határideje: (min 25 hét/175 naptári nap - max. 40 hét/280 naptári nap)        40

II. rész „1 db autóbusz beszerzése - Lébény” tárgyában

Ajánlattevő neve: Eco-Tech Vision Kft.
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Lashegy u. 21. 
Adószáma: 29227912-2-13

Ajánlata:

Sorsz.        Értékelési részszempont        ajánlat
1.        Ajánlati ár (nettó HUF-ban kifejezve)        27 300 000 HUF
2.        Többletjótállás időtartama a minimálisan kötelező 12 hónap felett egész 
hónapokban kifejezve (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap)        24
3.        Járművek szállítási határideje: (min 25 hét/175 naptári nap - max. 40 hét/280 naptári nap)        224

Ajánlattevő neve: KF Service Solutions Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2440 Százhalombatta Belterület 2982/8
Adószáma: 12472770-2-13

Ajánlata

Sorsz.        Értékelési részszempont        ajánlat
1.        Ajánlati ár (nettó HUF-ban kifejezve)         34 900 000 HUF
2.        Többletjótállás időtartama a minimálisan kötelező 12 hónap felett egész 
hónapokban kifejezve (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap)        12
3.        Járművek szállítási határideje: (min 25 hét/175 naptári nap - max. 40 hét/280 naptári nap)        40

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593
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3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2022.10.04

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
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