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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

www.electool.hu

www.aofk.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12399896Fax:+36 203838163Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.aofk.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.aofk.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Gépjárművek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő 
neve:
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ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Eredménytelen közbeszerzési eljárás
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IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2019.11.21

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

A 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

Adásvételi szerződés gépjárművek beszerzésére az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. részére két részajánlati 
körben: 1. rész: 2 darab terepjáró gépjármű beszerzés + 1 darab terepjáró opciós beszerzése 2. rész: 3 darab hibrid SUV gépjármű 
beszerzése Az ajánlat kizárólag új személygépkocsira vonatkozhat. E tekintetben újnak minősül az a gépjármű, amely forgalomba 
helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A gépjárművekbe 
beépített valamennyi felszereltségi elem csak gyári beépítésű lehet. Gyári beépítésű az a felszereltségi elem, amelyet a gyártási 
folyamat során a gyártósoron vagy a gyártó telephelyén belül építettek be. A gépjárművek kenőanyagokkal, hűtőfolyadékkal, 
ablakmosóval, valamint a szállítás időpontjában az évszaknak megfelelő gumiabronccsal, továbbá minden olyan anyaggal feltöltve 
kerüljenek átadásra, amelyek a napi üzemszerű működéshez szükségesek. A gépjárműveknek meg kell felelniük a közúti járművek 
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM 
rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek is. A gépjárművek rendelkezzenek 
érvényes általános forgalomba helyezési engedéllyel, valamint magyar nyelvű kezelési utasítással. A gépjárművek meghajtó 
motorjainak környezetvédelmi besorolása minimálisan meg kell, hogy feleljen az „EURO 6”-os normának. A gépjárműveket forgalomba
helyezve, hatósági jelzésekkel ellátva, teher- és igénymentesen kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A forgalomba helyezéssel
kapcsolatos valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli, beleértve a forgalomba helyezés és a hatósági jelzésekkel történő ellátás 
költségeit, a regisztrációs adót, a kötelező felszerelések és az induló készletek árát, valamint a beszerzéssel és beépítéssel kapcsolatos 
valamennyi árfolyamkockázatot is. Jótállás: Nyertes AT a leszállított járművekre teljes körű, általános garanciát vállal az átadás-átvétel
időpontjától számított 36 hónapra. A gépjárművek teljeskörű garanciális javításához magyarországi szervizszolgáltatást kell biztosítani
. A személygépkocsikra vonatkozó műszaki követelményeket részletesen a közbeszerzési dokumentáció 1. számú melléklete (műszaki 
adatlap) tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Gépjárművek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

A Kbt. Harmadik része, XVII. fejezete

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

0A szerződés száma:

2 - 2. Hibrid SUV gépjárművek beszerzéseRész száma, elnevezése:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

0A szerződés száma:

1 - 1. Terepjáró gépjárművek beszerzéseRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Nem

A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, nem érkezett ajánlat.

Nem

A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen, nem érkezett ajánlat.
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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:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2019.12.11

2019.12.11




