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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Parkfenntartáshoz gépek, járművek beszerzése-III.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR001595752022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

10556007219

Fürdő Utca 20.

Balatonfüred HU213 8230

Tóth Barnabás

toth.barnabas@probiort.hu +36 204882329

Dr. Horváth Klaudia Ügyvédi Irodája 19381040219

Ádám Iván Utca 23. 1/104.

Veszprém HU213 8200

Horváth Klaudia

kozbeszerzes@drhk.hu
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II.szakasz: Tárgy

Eljárás megnevezése: Parkfenntartáshoz gépek, járművek beszerzése, ezen belül:
1. rész: Elektromos eszközök beszerzése
Mennyisége:Mindösszesen 35 db elektromos készülék és tartozékai zöldterület karbantartásához, ezen belül:
- Lombfúvó (2 db)
- Fűkasza (2 db)
- Sövénynyíró (5 db)
- Teleszkópos sövénynyíró (2 db)
- Motorfűrész (2 db)
- Professzionális akkumulátor a készülékekhez (8 db)
- Professzionális töltő a készülékekhez  (4 db)
- Robotfűnyírók és egyéb eszközök: 
Robotfűnyírók (10 db)
További eszközök a robotfűnyíróhoz:
- Ház (10 db)
-Határoló vezeték (20 db)
- Tűzőkapocs talajrögzítésre (20 zacskó)
-Csatlakozó (50 db)
- Dokkolócsatlakozó (40 db)
2. rész: Elektromos kisautók beszerzése
Mennyisége: 2 db elektromos kisautó beszerzése
Főbb műszaki paraméterek:
Új, Lassú jármű (LJ kategória),Jármű külső méretei: minimum 3400 mm x1100 mm,magasság: maximum 2000mm
tengelytáv: minimum 2400 mm,plató mérete: minimum 1400 mm x 1100 mm x 250 mm,motor teljesítmény: minimum 5 KW,
Akkumulátor technológia: ólom-savas,Váltó: fokozatmentes automata,Szállítható személyek száma: minimum 2 fő,Hatótáv sík terepen, 
a jármű típus bizonyítványa alapján: 20 km/h: min. 70 km,sebesség: minimum 25 km/h,Mászóképesség: minimum 15%
3. rész: Elektromos seprő- és szívógép beszerzése
Mennyisége: 1 db elektromos seprő-és szívógép beszerzése
Főbb műszaki paraméterek: Új, 100% elektromos seprő- és szívógép, elektromos direkt hajtással – nem lehet hidrosztatikus erőátvitel,
Munkahatékonyság, minimum: 10.000m2 /óra,Méretek: hosszúság = maximum 200cm, szélesség = maximum 140cm, magasság= 
maximum 210cm,Teljes tömeg = maximum 800 kg,Forduló kör = maximum 150cm,Ráülős kivitel, kabinnal; minimálisan: tető, 
szélvédő, ablaktörlők, Szemétgyűjtő tartály űrtartalom = minimum 200 liter,Víztartály kapacitás, minimum 50 liter,Porszűrés: PM10 
poliészter szűrő, elektronikus rázómechanizmussal.
4. rész:Elektromos tehergépjármű beszerzése
Mennyisége: 1 db elektromos tehergépjármű beszerzése
Főbb műszaki paraméterek:Új,Európai típusbizonyítvánnyal rendelkeznie kell N1 járműkategóriában.Akkumulátor: minimum ólom-
savas gondozásmentes technológiájú, Hatótáv (vegyes) min. 70 km megtételére alkalmas (WLTP szabvány alapján),Plató hasznos 
teherbírás: min. 900kg,Plató hossz: min. 2.100 mm,Plató szélesség: min. 1.100 mm,Plató oldalfal magasság: min. 250 mm,Max. 
sebesség: min. 40 km/h.
Valamennyi részhez: További és részletes mennyiségi adatokat a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező 
műszaki iratok tartalmaznak.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki irat, ezen belül különösen a műszaki leírást is tartalmazó „Szakmai ajánlat” 
elnevezésű iratokban  meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy hivatkozik védjegyre, szabadalomra, 
tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a 
Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő azzal, hogy az 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek bizonyítania kell. Az eljárás tárgyát képező árubeszerzés részben a Balaton Fejlesztési Tanács 
által biztosított, BFT-SZK-2/2022 támogatási szerződés számú, „Településfejlesztési beruházások támogatása” elnevezésű projekt 
keretében kerül finanszírozásra, a finanszírozás módja utófinanszírozás, intenzitása: 60 %. 
Ajánlatkérő a Kbt. 112. (1) bek. b) pontja szerint jár el az alábbi feltérésekkel:Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (7) és 114. § (4) 
bek-t.Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.A felhívásban előírt kizáró okok igazolásának 
módját 321/2015.(X. 30.) Kr-nek a Kbt. Harmadik rész szerinti eljárásokban alkalmazandó szabályok szerint írja elő.Az ajánlatok 
bírálata egy lépcsőben, az ajánlattételi határidőig becsatolt iratok, adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, az 
alkalmasság feltételeket alátámasztó dokumentumok benyújtására történő felhívás nélkül.
Az ajánlatkérő nem változtatott a 2022.11.17. napján megjelent felhívás és az eredeti közbeszerzési dokumentumok tartalmán, az 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Parkfenntartáshoz gépek, járművek beszerzése-III.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Elektromos eszközök beszerzéseRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

24347/2022A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

eredeti műszaki leírások szerinti gépekre, gépjárművekre kéri az ajánlatkérő a végleges ajánlat megadását. 
Amennyiben az ajánlattevő nem kíván változtatni a 2022.11.29. napján 10:00 órai határidőig benyújtott ajánlat szakmai tartalmán, 
azaz, ugyanazok a gépek/gépjárművek képezik a végleges ajánlat tárgyát, mint az eredeti ajánlatának, akkor az ajánlatkérő lehetővé 
teszi, hogy ugyanazt a „szakmai ajánlat” elnevezésű, kitöltött táblázatot csatolja az ajánlattevő a végleges ajánlatához, mint az eredeti 
ajánlathoz. Ennek elmaradása esetén az ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az eredeti ajánlathoz benyújtott kitöltött táblázatban foglaltakat 
tartja fenn az ajánlattevő.

Harmadik Rész

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

Igen
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 17 136 700.- Ft
Ajánlata kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő adta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

12600236219ANDL Erdészeti és Kertészeti Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyarország 8500 Pápa, Külső-Veszprémi Út 64.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

ANDL Erdészeti és Kertészeti Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumok szerint nyújtotta be.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó, Ft): 17 136 700

12600236219ANDL Erdészeti és Kertészeti Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 8500 Pápa, Külső-Veszprémi Út 64.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 10 790 000.- Ft
Ajánlata kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő adta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

29225570241Birdiecar Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1131 Budapest, Jász Utca 
179.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

Birdiecar Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumok szerint nyújtotta be.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó, Ft): 10 790 000

29225570241Birdiecar Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1131 Budapest, Jász Utca 179.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Elektromos kisautók beszerzéseRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Igen
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

"Royal-Kert" Kert- és Öntözéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumok szerint nyújtotta be.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó, Ft):16 441 500

12609046219"Royal-Kert" Kert- és Öntözéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyarország 8200 Veszprém, Sólyi Utca 8

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Elektromos seprő- és szívógép beszerzéseRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Igen



EKR001595752022

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - Elektromos tehergépjármű beszerzéseRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 16 441 500.- Ft
Ajánlata kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő adta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

12609046219"Royal-Kert" Kert- és Öntözéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyarország 8200 Veszprém, Sólyi Utca 8

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

NRG CAR Kft.

Szöveges értékelés:

"Royal-Kert" Kert- és Öntözéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

Birdiecar Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumok szerint nyújtotta be.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó, Ft): 13 850 000

10476015213Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2151 Fót, Jedlik 
Ányos Utca 35

Az ajánlattevő az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumok szerint nyújtotta be.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó, Ft): 10 999 999

24190167213NRG CAR Kft., Magyarország 2351 Alsónémedi, Déli Utca 17.

Az ajánlattevő az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumok szerint nyújtotta be.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó, Ft): 18 650 000

12609046219"Royal-Kert" Kert- és Öntözéstechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyarország 8200 Veszprém, Sólyi Utca 8

Az ajánlattevő az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumok szerint nyújtotta be.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Ajánlati ár (nettó, Ft): 11 990 000

29225570241Birdiecar Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1131 Budapest, Jász Utca 179.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A szerződést a nyertes ajánlattevőkkel a 4. részben az összegezés megküldését követő moratórium lejárta után meg lehet kötni, a 
többi részekben pedig nem kell a moratórium időszakát figyelembe venni, mivel azokban a részekben 1-1 ajánlat érkezett.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2023.01.31Lejárata:2023.01.22Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 10 999 999.- Ft
Ajánlata kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő adta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot.

24190167213NRG CAR Kft., Magyarország 2351 Alsónémedi, Déli Utca 17.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

2023.01.21

2023.01.21
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
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