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Weinberg '93 Építő Kft.
3950 Sárospatak, Malomkőgyár u 7. sz.;3950

Teljesítés helye:

Sárospatak, Malomkőgyár u 7. sz.;3950 Sárospatak,
Malomkőgyár u 7. sz.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:

M.C.I. NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI KÖZPONT

Ajánlatkérő típusa:

KFT.;Schneider Gépgyártó és Kereskedelmi Kft.
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Generálkivitelezés és acélszerkezet-gyártás

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: Weinberg '93 Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92408360
Postai cím: Malomkőgyár Út 7
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kapfinger Nóra
Telefon: +36 704426063
E-mail: kapfinger.nora@gwconsulting.hu
Fax: +36 14131461
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.weinberg93.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
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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
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Generálkivitelezés és acélszerkezet-gyártás
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
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Termelési kapacitásbővítés eszközbeszerzéssel a GINOP-1.2.1-16 pályázat keretében a
Weinberg ’93 Kft.- nél
Hivatkozási szám: EKR000123622018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42000000-6

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Termelési kapacitásbővítés eszközbeszerzéssel a GINOP-1.2.1-16 pályázat keretében a Weinberg ’93
Kft.- nél:
1. rész: 2db teleszkópgémes homlokrakodógép
2. rész: 2 db gáz üzemű négyutas targonca
3. rész: 2 db kétfőtartós futódaru
Ajánlatkérő mind a 3 rész tekintetében felhívja az Ajánlattevő szíves figyelmét arra, hogy
- a megvásárolt termékeket az Ajánlatkérő által megjelölt teljesítési helyre (3950 Sárospatak,
Malomkőgyár u 7. sz.) kell leszállítani;
- A berendezéshez az összes használati és karbantartási utasításnak magyar nyelven rendelkezésre
kell állnia.
- Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az általa szállítandó termékek vonatkozásában azok
beüzemelését is a leszállításkor, illetve ahol releváns, azok hitelesítését is. A beüzemelésbe az
Ajánlatkérő által kijelölt személyek (legfeljebb 3 fő) betanítása is értendő legalább 2 órában.
*II.1.5) Az 1., 2. és 3. részek esetében a szerződés megkötésétől számított 120 naptári napos
teljesítéssel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 152913791 (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)
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(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
Elnevezés: 2db teleszkópgémes homlokrakodógép beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42000000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3950 Sárospatak, Malomkőgyár u 7. sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: 2db teleszkópgémes homlokrakodógép
- nem forgófelsővázas nem ROTO kivitel
- teherbírás 4000 kg
- névleges emelési magasság 16 700 mm
- teherbírás maximális emelőmagasságon: 2 500 kg
- teherbírás maximális előre kinyúlásnál: 12 500 mm-es kinyúlásnál 500 kg
- kormányzás: összkerék- kormányzás, oldalazó haladás, utazáshoz elsőkerék kormányzás
- hajtás: hidrosztatikus, állandó összkerékhajtás
- opciók:
• a gém mindkét irányban kitéríthető
• raklapvilla
• 900 literes földkanál
• daruzó horog
• elfordítható szerelőkosár
• nedves seprőgép
• gyári klíma
• felszakító erő 4970 kg
• alapgép szélesség 2400 mm
• hasmagasság 480mm
• motor: 4 hengeres Deutz 3,6 Turbó diesel EUR IV. 74,9 kW
• maximális sebesség 40 km/h
• üzemanyag fogyasztás 5-5,2 l/üzemóra
• gém szögeltérítés
• alváz szintezés
• vezérlés elektromechanikus joystick
Részletes specifikáció a műszaki leírásban.
A berendezések újaknak kell lenniük, CE minősítéssel vagy a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel azzal egyenértékű minősítéssel kell rendelkezniük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
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Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 2 db gáz üzemű négyutas targonca beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42000000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3950 Sárospatak, Malomkőgyár u 7. sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: 2 db gáz üzemű négyutas targonca
- 8000Kg/600mm névleges teherbírás;
- Gázüzemű ipari motor, legalább 72 kW teljesítménnyel;
- Mindhárom kerék hidrosztatikusikus meghajtással,
- Emelési magasság minimum 4530mm;
- Építési magasság, 150 mm emelési magasság esetén maximum 3430mm;
- Kabin magasság maximum 2600mm;
- Minimális maradék teherbírás 7000kg/600mm (4530mm emelésnél);
- A gép terheletlen önsúlya maximum 11000 kg; Villahossz min.1490mm
- Szállító platform méret minimum 1490mm;
- A gép mindegyik oldalméretének 2800mm alatt kell lennie;
- Hidraulikus fékrendszer, elektromos működtetésű tárcsafékkel mint rögzítő fék;
- Üzemóraszámláló és vízhőfokjelző műszer;
- Állítható dőlésű kormányoszlop, integrált négyirányú joystick irányváltásra;
- Mechanikus működtetésű hidraulikakarok a vezető mellett elhelyezve;
- Komplett vezetőfülke fűtéssel
- Szuperelasztikus abroncsok mindhárom keréken
- A hidraulika funkciók automatikus zárolása, ha a vezetőülést a kezelő elhagyja
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- A kézifék aktiválására figyelmeztető hangjelzés, ha a kezelő elhagyja a vezetőülést
- Figyelmeztető hangjelzés tolatáskor
Részletes specifikáció a műszaki leírásban.
A helyszíni szervízszolgáltatás megkezdésére a 2. rész esetében legfeljebb 24 óra, a hiba közlését
követően.
A berendezések újaknak kell lenniük, CE minősítéssel vagy a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel azzal egyenértékű minősítéssel kell rendelkezniük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017
II.2.9) További információ:
II.2.1)
Elnevezés: 2 db kétfőtartós futódaru beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

42414200-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3950 Sárospatak, Malomkőgyár u 7. sz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: 2 db kétfőtartós futódaru
• Daru típusa: Kétfőtartós-futódaru, Elektro-kötelesemelővel.
Daru paraméterei:
-Telepítési körülmény: Csarnoki
-Teherbírás: 40 t / 10 t
-Darufesztáv: 23.850 mm
-Daru kerekeinek száma: 4 db
-Kerekek megosztás: 2 db hajtott, és 2 db szabadonfutó
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-Kerékátmérő: 500 mm
-Kerék kiesztergálás: 92 mm
-Daruhaladó motorok száma: 2 db
-Daruhaladás: 2 sebességes (lassú fokozat / gyors fokozat)
-Daruhaladási sebesség: 10 / 40 m / min;
-Daruhaladó motorok teljesítménye: 2 x 0,55 / 2,2 kW
-Kapcsolási szám: 60 %
-Üzemi feszültség: 400 V
-Vezérlőfeszültség: 230 V
-Frekvencia: 50 Hz
-IP védelem: IP 55
-Fék típusa: Tárcsafék
-Daru összteljesítménye: 47,00 kW
Kiegészítések a darun:
-Lassító, megállító végálláskapcsoló a pályavégeken.
-Kerékszekrény vezetőgörgő, az oldalirányú erők mérséklése céljából.
-Lassító, megállító optika a pályán üzemelő és a pályára kerülő új daruberendezések közé.
-Kerékszekrények végein rugalmas gumiütközők elhelyezése.
-Függőkapcsoló és rádiótávirányítás
40 t teherbírású kötelesemelő:
-Teherbírás: 40 t
-Horogút: 15 m
-Hajtómű besorolás: 1 Am / M4
-Macskanyomtáv: 2.000 mm
-Macska kerekeinek száma: 4 db
-Macska Futómű (40 t):
-Kerekek megosztás: 2 db hajtott, és 2 db szabadonfutó
-Kerékátmérő: 280 mm
-Kerék kiesztergálás: 67 mm
-Macskahaladó motorok száma: 2 db
-Macskahaladás: 2 sebességes (lassú fokozat / gyors fokozat)
-Macskahaladási sebesség: 5 / 20 m / min;
-Macskahaladó motorok teljesítménye: 2 x 0,18 / 0,8 kW
-Kapcsolási szám: 50 %
-Üzemi feszültség: 400 V
-Vezérlőfeszültség: 230 V
-Frekvencia: 50 Hz
-IP védelem: IP 55
-Fék típusa: Tárcsafék
-Macska Emelőmű (40 t):
-Emelő motorok száma: 1 db
-Emelési sebesség: 2 sebességes (lassú fokozat / gyors fokozat)
-Emelési sebesség: 0,7 / 4 m / min;
-Macskahaladó motorok teljesítménye: 1 x 4,8 / 32 kW
-Kapcsolási szám: 40 %
-Üzemi feszültség: 400 V
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-Vezérlőfeszültség: 230 V
-Frekvencia: 50 Hz
-IP védelem: IP 55
-Fék típusa: Tárcsafék
10 t teherbírású kötelesemelő:
- Teherbírás: 10 t
- Horogút: 15 m
- Hajtómű besorolás: 3m / M6
- Macskanyomtáv: 2.000 mm
- Macska kerekeinek száma: 4 db
- Macska Futómű (10 t):
- Kerekek megosztás: 2 db hajtott, és 2 db szabadonfutó
- Kerékátmérő: 160 mm
- Kerék kiesztergálás: 67 mm
- Macskahaladó motorok száma: 2 db
- Macskahaladás: 2 sebességes (lassú fokozat / gyors fokozat)
- Macskahaladási sebesség: 5 / 20 m / min;
- Macskahaladó motorok teljesítménye: 2 x 0,1 / 0,48 kW
- Kapcsolási szám: 50 %
- Üzemi feszültség: 400 V
- Vezérlőfeszültség: 230 V
- Frekvencia: 50 Hz
- IP védelem: IP 55
- Fék típusa: Tárcsafék
- Macska Emelőmű (10 t):
- Emelő motorok száma: 1 db
- Emelési sebesség: 2 sebességes (lassú fokozat / gyors fokozat)
- Emelési sebesség: 0,7 / 4 m / min;
- Macskahaladó motorok teljesítménye: 1 x 1,3 / 8 kW
- Kapcsolási szám: 40 %
- Üzemi feszültség: 400 V
- Vezérlőfeszültség: 230 V
- Frekvencia: 50 Hz
- IP védelem: IP 55
Fék típusa: Tárcsafék
Kiegészítések a macskákon:
Lassító, megállító végálláskapcsoló macskahaladásra, a főtartó széleken.
Lassító optika az egy darun elhelyezésre kerülő,
2 db futómacska közé.
Macska kerékszekrényének végein rugalmas gumiütközők
Elektronikus túlterhelésgátló a kötelesemelőben, összegzővel, a két macskában túlterhelésgátlók
figyeli egymást, és a két emelőhorgon függő teher összege, nem lehet nagyobb mint 40 tonna.
Egy darun üzemelő kötelesemelőknek, alkalmasnak kell lennie a tandem munkára. Függőkábeles
vezérlőkapcsolóval ellátott daru, mely alkalmas a daru, és a darun elhelyezésre kerülő 2 db
kötelesemelő működtetésére a következők szerint: A nyomógombos vezérlőkapcsolót el kell látni
olyan kiválasztókapcsolóval, mellyel elkülöníthető az egy darun elhelyezésre kerülő 2 db
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kötelesemelő vezérlése, de akár alkalmas legyen a két emelő együttes, egy időben történő
vezérlésére is.
A berendezések újaknak kell lenniük, CE minősítéssel vagy a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel azzal egyenértékű minősítéssel kell rendelkezniük.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám 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 igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
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
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
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A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti 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:
/ (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: Rész száma: 1 Elnevezés: 2db teleszkópgémes homlokrakodógép beszerzése
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:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
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A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: M.C.I. NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI KÖZPONT KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32303511
Postai cím: Bánhidai Út 7
Város: Vértesszőlős
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2837
Ország: Magyarország
E-mail: info@mci.hu
Telefon: +36 34/579100
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11185242211
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74133377
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68000000
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)
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V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
Ország:
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: M.C.I. NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI KÖZPONT KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32303511
Postai cím: Bánhidai Út 7
Város: Vértesszőlős
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2837
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11185242211
Hivatalos név: DM-KER Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38554924
Postai cím: Csepeli Út 22
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
12

Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14309027213
Hivatalos név: "VÉRTES-KERESKEDŐHÁZ" Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76031946
Postai cím: Dankó Pista Utca 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11475309211
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: 2 db gáz üzemű négyutas targonca beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapján
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: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
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: 0
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
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(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
Ország:
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:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: 2 db kétfőtartós futódaru beszerzése
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:
2018/08/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Schneider Gépgyártó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87118542
Postai cím: Petőfi Utca 135.
Város: Töltéstava
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9086
Ország: Magyarország
E-mail: gabor.pataki@abusdaruk.hu
Telefon: +36 96 / 548208
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96 / 548205
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10574773208
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 84913791
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 76800000
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
Ország:
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:
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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: Schneider Gépgyártó és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87118542
Postai cím: Petőfi Utca 135.
Város: Töltéstava
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9086
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10574773208
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:
2018/06/01 (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:
Az ajánlattevő neve, címe és adószáma a 2. rész vonatkozásában:
TWS Emelő- és Anyagmozgatógép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye, 1047 Budapest Tinódi
Utca 5-7., 10368994-2-41
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/05 (éééé/hh/nn/)
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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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