
 
 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft nevében eljárva 

Neve: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 

Címe: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  

2.1. Tárgya: Cserkeszőlői gyermek autós közlekedési park eszközbeszerzés 

2.2. Mennyisége: 

2.2.1. 10 db kisautó 

 Motor: elektromotor, 24 volt, 400 Watt 

 Hossza: 1.610 mm 

 Szélessége: 800 mm 

 Magassága: 750 mm 

 Tömege: 110 kg 

2.2.2. - 1 db akkumulátortöltő „benzinkút” 

 Akkumulátor töltése: Benzinkút formájú akkumulátor töltőház, üvegszálas 

poliészterből, komplett kábelezéssel, töltőnként 4 m-es töltőkábellel. 

3. Az eljárás becsült értéke: nettó 42 195 EURO 

4. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122./A. § szerint, hirdetmény közzététele nélkül induló 

eljárás 

5. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja: 2014. 05. 20. 

6. Eredményes volt-e az eljárás: igen 

7. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 

8. Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 

részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

8.1. Ajánlattevő 

PROKAR, Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH 

D-88662 Überlingen, Heiligenbreite 37 



Az ajánlat hiánytalan és érvényes. 

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

ajánlat nem volt. 

10. Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: PROKAR, Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft mbH 

Az ajánlattevő székhelye: D-88662 Überlingen, Heiligenbreite 37 

Az ellenszolgáltatás összege: 42 192 EURO 

Ajánlat kiválasztásának indokai: A legelőnyösebb és a legalacsonyabb 

ellenszolgáltatást kérő, érvényes ajánlat. 

11. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni: nincs 

12. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek 

az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 

működni: A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs 

13. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 

megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 

támaszkodik: A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs 

14. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014.06.12. 

15. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.06.12. 










