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ÖSSZEGEZÉS 
AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Készenléti Rendőrség

(1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. )

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Az  alábbi  részekben  meghatározott  gépjármű  alkatrészek,  tartozékok  beszerzése  a  12  hónapra  
meghatározott keretösszegek erejéig nettó Ft-ban:
1. rész: Mercedes típusú gépkocsik gyári alkatrészei 3 032 833
2. rész: Opel típusú gépkocsik gyári alkatrészei 10 100 031
3. rész: Volkswagen és Skoda csoport gyári alkatrészei 8 921 602
4. rész: Nissan típusú gépkocsik gyári alkatrészei 6 329 500
5. rész: Mercedes típusú gépkocsik utángyártott alkatrészei 3 713 689
6. rész: Opel típusú gépkocsik utángyártott alkatrészei 11 610 400
7. rész: Volkswagen és Skoda csoport utángyártott alkatrészei 6 375 764
8. rész: Hydromil típusú gépkocsik utángyártott alkatrészei 3 657 700
9. rész: Tehergépkocsik és Buszok utángyártott alkatrészei 9 426 000
10. rész: Nyári és téli új gumiabroncsok 23 194 528
11. rész: Gépjármű akkumulátorok 10 831 400
12. rész: Olajok, kenőzsírok és folyadékok 9 829 200
13. rész: Fényezéshez szükséges festékek, valamint segédanyagok 5 996 230
14. rész: Szélvédő- és oldalüvegek 2 211 590
A fenti keretösszegektől - 70%-os eltérés lehetséges. 
A keretösszegek felhasználására a tényleges megrendelések mértékében kerül sor.

3. A választott eljárás fajtája: nyílt eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: -
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja:-

6. Hivatkozás az eljárást meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének a napja:
2013/S 221-384512 (11. 14.) KÉ 18954/2013. (11. 18.)

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Eredményes részek: 2.3.5.6.7.9.10.11.12.13. rész
Eredménytelen részek: 1.4.8.14. rész 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d)  
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak 
megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:
A 8. részre nem érkezett ajánlat.
Az 1.4.14. részekre kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek.

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen.
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8. A benyújtott ajánlatok száma részenként:

1. rész: Mercedes típusú gépkocsik gyári alkatrészei 5 db
2. rész: Opel típusú gépkocsik gyári alkatrészei 5 db
3. rész: Volkswagen és Skoda csoport gyári alkatrészei 5 db
4. rész Nissan típusú gépkocsik gyári alkatrészei 5 db
5. rész: Mercedes típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) 6 db

6. rész Opel típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) 7 db
7. rész: Volkswagen és Skoda csoport alkatrészei (Utángyártott) 8 db

8. rész Hydromil típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) 0 db
9. rész Tehergépkocsik, Buszok alkatrészei (Utángyártott) 4 db

10. rész: Nyári és Téli gumiabroncsok 3 db
11. rész: Gépjármű-akkumulátorok 5 db
12. rész: Olajok, kenőzsírok és folyadékok 5 db
13. rész: Fényező anyagok 3 db
14. rész: Szélvédők 3 db

9. a) 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 (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Az alábbi ajánlattevők ajánlata megfelel a Kbt., az ajánlati felhívás és dokumentáció előírásainak.

Akksi Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kiserdei út 5.)

11. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 7 278 900 Ft
2. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 24

BALÉDER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4030 Debrecen, Bihari u. 9.)

2. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 821 550 Ft
2. A listán nem található alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a 
nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által 
alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény 
mértéke (%-ban).

35

3. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 48

6. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 3 803 900 Ft
2. A listán nem található alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a 
nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által 
alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény 
mértéke (%-ban).

35

3. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 24
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7. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 5 686 400 Ft
2. A listán nem található alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a 
nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által 
alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény 
mértéke (%-ban).

35

3. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 24

Bárdi Autó Zrt. (1089 Budapest, Orczy út 44-46.)

5. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 2 345 638 Ft
2. A listán nem található alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a 
nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által 
alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény 
mértéke (%-ban).

46

3. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 12

6. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 8 692 980 Ft
2. A listán nem található alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a 
nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által 
alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény 
mértéke (%-ban).

46

3. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 12

7. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 5 820 071 Ft
2. A listán nem található alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a 
nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által 
alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény 
mértéke (%-ban).

46

3. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 12

9. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 5 996 405 Ft
2. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 12

11. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 8 637 180 Ft
2. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 12

ColorBlue-Mix Kft. (1163 Budapest, Máté u. 2.)

13. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 2 360 600 Ft
2. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 24
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Porsche Inter Auto Hungaria Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 27.)

3. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 9 838 767 Ft
2. A listán nem található alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a 
nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által 
alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény 
mértéke (%-ban).

26

3. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 25

7. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 6 644 973 Ft
2. A listán nem található alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a 
nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által 
alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény 
mértéke (%-ban).

25

3. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 12

10. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 13 552 814 Ft
2. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 12

11. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 7 398 545 Ft
2. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 12

12. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 4 084 656 Ft
2. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 60

Unix Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.)

12. RÉSZAJÁNLAT
1. Az alkatrészek/termékek ára (nettó Ft-ban) 5 968 460 Ft
2. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 12

b)** A részajánlatok értékelési szempont  szerinti  tartalmi  elemeinek értékelése az 1. sz. mellékelt  
táblázatban található. 

c)** Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása:
Az 1-7. részek esetében: Az értékelés során adható pontszám: 1-100.
A 8-14. részek esetében: Az értékelés során adható pontszám: 1-100.

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek)  
az  ismertetése,  amellyel  az  ajánlatkérő  megadta  az  ajánlatok  részszempontok  szerinti  tartalmi  
elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Bírálati szempontok az 1-7. részek esetében 
a KÉ 24457/2013 (2014.01.13.) számú hirdetmény alapján (AF 2.mód):

súlyszám

1. A kiválasztott alkatrészek/ termékek ára reprezentatív lista 60
2. A listán nem található alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában
a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által
alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke.

30

3. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 10
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Bírálati szempontok az 8-14. részek esetében 
a KÉ 24457/2013 (2014.01.13.) számú hirdetmény alapján (AF 2.mód):

súlyszám

1. A kiválasztott alkatrészek/ termékek ára reprezentatív lista 80
2. Az alkatrészekre vállalt garancia ideje hónapban 20

Az 1-7. részek esetében:
A legkedvezőbb ajánlati elem a maximális 100 pontot kapja; a további ajánlati elemek pontértékének 
meghatározását az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, a 2. 3. részszempont esetében az  
egyenes arányosítás módszerével értékeli Ajánlatkérő.

A 8-14. részek esetében:
A legkedvezőbb ajánlati elem a maximális 100 pontot kapja; a további ajánlati elemek pontértékének 
meghatározását az 1. részszempont esetében a fordított  arányosítás, a 2. részszempont esetében az  
egyenes arányosítás módszerével értékeli Ajánlatkérő.

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

AUTONET Import Magyarország Kft  .   (2120 Dunakeszi, Pallag u. 43.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 
74. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján. Indokolás:
Hiánypótlási felhívás ellenére sem csatolta ajánlatához:
1. a) AF III.II.1) pontja alapján Közjegyző által hitelesített nyilatkozatát a Kbt. 56. § (1) bekezdés f) i) 
és 57. § (1) bekezdés a) b) c) pontjaiban felsorolt kizáró okokról!
b) ajánlattevői nyilatkozatát a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan!
c) a Kbt. 57. § (1) a)-d) pontjában foglalt kizáró okokra a megfelelő nyilatkozatát.
d)  a  Kbt. 56. § (1) bek. e) pont igazolására az illetékes adó- és vámhivatal igazolását, vagy az Art. 
szerinti együttes adóigazolást (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § d) pont alapján).
2. AF III.II.3) M.1. pontja szerint megfelelő referenciaigazolását.
3. AF VI.3)3) pont alapján Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt  
részenként  100  000  Ft mértékű  ajánlati  biztosíték  adásához  köti,  amit  az  ajánlattevőnek  az 
ajánlattételi  határidő időpontjáig kell  az  ajánlatkérő rendelkezésére  bocsátania.  Az ajánlathoz nem 
csatolta  a  biztosíték  határidőben  történő  rendelkezésre  bocsátásának  tényét  igazoló  pénzügyi 
bizonylatot, illetve pénzintézeti igazolást. 

ZS+U Kft. (1213 Budapest, Szent István u. 136.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) 
pontja alapján. Indokolás:
AF III.II.2)  P.1.  pontja  alapján  hiánypótlási  felhívás  ellenére  sem csatolta  a  megfelelő  időszakra 
vonatkozóan  a  cégkivonatban  32/6  és  32/7  számmal  jelzett  számláira  a számlavezető  pénzügyi 
intézményétől származó nyilatkozatát (2013.11.11. megelőző 12 hónap 30 nap)! A vizsgált időszak: 
2012. 11. 11. - 2013. 11. 11. 

Lavina Szerviz Kft. (2624 Szokolya, Kossuth u. 2.) 
Az 1-7. részajánlatokra adott ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert 
nem az ajánlati  dokumentációnak megfelelő módon  adott  ajánlatot.  Az ajánlattevő által  megadott 
kedvezmény mértéke (30-45 %) nem értelmezhető, nem felel meg a dokumentáció előírásainak. 
A 12. részre adott ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen, mert igénybe venni 
kívánt  alvállalkozójára  vonatkozóan  nem csatolta  a  Kbt.  57.  §  (1)  a)-d)  pontjában  foglalt  kizáró 
okokkal kapcsolatos nyilatkozatát.
Az 1.2.3.4.5.6.9.12. részre adott ajánlata a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen, mert 
nem nyújtott ajánlatához részenként 100 000 Ft mértékű ajánlati biztosítékot (AF VI.3)3) pont).

Car-Color 2000 Kft. (1195 Budapest, Vas Gereben u. 4/d.)
Ajánlata  a  Kbt.  74.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja  alapján érvénytelen,  mert  nem nyújtott  ajánlatához 
részenként 100 000 Ft mértékű ajánlati biztosítékot (AF VI.3)3) pont).
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Unix Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.)
Az 1-7. részajánlatokra adott ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert  
nem az ajánlati  dokumentációnak megfelelő módon  adott  ajánlatot.  Az ajánlattevő által  megadott 
kedvezmény mértéke (0-25 %, vagy egyes termékekre, pld. 5. rész esetében Turbófeltöltő 16 %) nem 
értelmezhető, nem felel meg a dokumentáció előírásainak. Az adatok ilyen módon való értékelése az 
esélyegyenlőséget sértené.

Varga József EV (4254 Nyíradony, Wesselényi u. 10.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés  
c) és d) pontja, és 74. § (2) bek. c) pontja alapján, mert hiánypótlási felhívás ellenére sem csatolta  
ajánlatához határidőben (2014. március 14. 10.00 óra) az alábbi iratokat. A postán küldött hiánypótlási  
dokumentációja a hiánypótlási felhívásban megjelölt helyre 2014. március 17-én érkezett meg.
1. Nem nyújtotta be  Közjegyző által hitelesített nyilatkozatát  AF III.II.1) pontban meghatározottak 
igazolására.
2. Nem nyújtotta be a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozatát a 9. részre!
3.  Nem  nyújtotta  be AF III.II.2)  P.1.  pontja  igazolására  a  megfelelő  időszakra  vonatkozóan 
Ajánlattevő valamennyi  számlavezető  pénzügyi  intézményétől  származó nyilatkozatát  (2013.11.11. 
megelőző 12 hónap 30 nap)! A vizsgált időszak: 2012. 11. 11. - 2013. 11. 11. (K&H OTP HAJDÚ 
TAKARÉK).
4. Nem nyújtotta be AF III.II.2) P.2. pontja igazolására, a 310/2011. (XII.23.)Korm.rendelet 14. § (1) 
b)  pontja  szerint  az  eljárást  megindító  felhívás  feladását  megelőző  három  lezárt  üzleti  év 
vonatkozásában a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját.
5. AF VI.3)3) pont alapján Ajánlatkérő a Kbt. 59. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt  
részenként  100  000  Ft mértékű  ajánlati  biztosíték  adásához  köti,  amit  az  ajánlattevőnek  az 
ajánlattételi  határidő időpontjáig kell  az  ajánlatkérő rendelkezésére  bocsátania.  Az ajánlathoz nem 
nyújtotta  be a  biztosíték  határidőben  történő  rendelkezésre  bocsátásának  tényét  igazoló  pénzügyi  
bizonylatot, illetve pénzintézeti igazolást. 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

részajánlat cég neve Ajánlati ár 
(nettó Ft)

1. rész: Mercedes típusú gépkocsik gyári alkatrészei eredménytelen -
2. rész: Opel típusú gépkocsik gyári alkatrészei BALÉDER KFT. 821500
3. rész: Volkswagen és Skoda csoport gyári alkatrészei Porsche Inter Auto Kft. 9838781
4. rész Nissan típusú gépkocsik gyári alkatrészei eredménytelen -

5. rész: Mercedes típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) BÁRDI AUTÓ ZRT. 2345638
6. rész Opel típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) BALÉDER KFT. 3803900

7. rész: Volkswagen és Skoda csoport alkatrészei (Utángyártott) BÁRDI AUTÓ ZRT. 5820071
8. rész Hydromil típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) eredménytelen -

9. rész Tehergépkocsik, Buszok alkatrészei (Utángyártott) BÁRDI AUTÓ ZRT. 5996397
10. rész: Nyári és Téli gumiabroncsok Porsche Inter Auto Kft. 13552858
11. rész: Gépjármű-akkumulátorok AKKSI KFT. 7278900
12. rész: Olajok, kenőzsírok és folyadékok Porsche Inter Auto Kft. 4084410
13. rész: Fényező Anyagok ColorBlue-Mix Kft. 2360600
14. rész: Szélvédők eredménytelen -

6



b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

részajánlat cég neve Ajánlati ár 
(nettó Ft)

1. rész: Mercedes típusú gépkocsik gyári alkatrészei eredménytelen -
2. rész: Opel típusú gépkocsik gyári alkatrészei - -
3. rész: Volkswagen és Skoda csoport gyári alkatrészei - -
4. rész Nissan típusú gépkocsik gyári alkatrészei eredménytelen -

5. rész: Mercedes típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) - -
6. rész Opel típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) - -

7. rész: Volkswagen és Skoda csoport alkatrészei (Utángyártott) BALÉDER KFT.      5686400   
8. rész Hydromil típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) eredménytelen -

9. rész Tehergépkocsik, Buszok alkatrészei (Utángyártott) - -
10. rész: Nyári és Téli gumiabroncsok - -
11. rész: Gépjármű-akkumulátorok Porsche Inter Auto Kft.         7398590
12. rész: Olajok, kenőzsírok és folyadékok Unix Kft.       5968460
13. rész: Fényező Anyagok - -
14. rész: Szélvédők eredménytelen -

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

részajánlat cég neve rész
2. rész: Opel típusú gépkocsik gyári alkatrészei BALÉDER KFT. szállítás
3. rész: Volkswagen és Skoda csoport gyári alkatrészei Porsche Inter Auto Kft. -
5. rész: Mercedes típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) BÁRDI AUTÓ ZRT. -
6. rész Opel típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) BALÉDER KFT. szállítás

7. rész: Volkswagen és Skoda csoport alkatrészei (Utángyártott) BÁRDI AUTÓ ZRT. -
9. rész Tehergépkocsik, Buszok alkatrészei (Utángyártott) BÁRDI AUTÓ ZRT. -

10. rész: Nyári és Téli gumiabroncsok Porsche Inter Auto Kft. -
11. rész: Gépjármű-akkumulátorok AKKSI KFT. -

12. rész: Olajok, kenőzsírok és folyadékok Porsche Inter Auto Kft. -
13. rész: Fényező Anyagok ColorBlue-Mix Kft. -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

részajánlat cég neve rész
7. rész: Volkswagen és Skoda csoport alkatrészei (Utángyártott) BALÉDER KFT. szállítás
11. rész: Gépjármű-akkumulátorok Porsche Inter Auto Kft. -
12. rész: Olajok, kenőzsírok és folyadékok Unix Kft. -
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13.*  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) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

részajánlat cég neve alvállalkozó 10 
% felett

2. rész: Opel típusú gépkocsik gyári alkatrészei BALÉDER KFT. -
3. rész: Volkswagen és Skoda csoport gyári alkatrészei Porsche Inter Auto Kft. -
5. rész: Mercedes típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) BÁRDI AUTÓ ZRT. -

6. rész Opel típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) BALÉDER KFT. -
7. rész: Volkswagen és Skoda csoport alkatrészei (Utángyártott) BÁRDI AUTÓ ZRT. -

9. rész Tehergépkocsik, Buszok alkatrészei (Utángyártott) BÁRDI AUTÓ ZRT. -
10. rész: Nyári és Téli gumiabroncsok Porsche Inter Auto Kft. -
11. rész: Gépjármű-akkumulátorok AKKSI KFT. -

12. rész: Olajok, kenőzsírok és folyadékok Porsche Inter Auto Kft. -
13. rész: Fényező Anyagok ColorBlue-Mix Kft. -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

részajánlat cég neve alvállalkozó 10 
% felett

7. rész: Volkswagen és Skoda csoport alkatrészei (Utángyártott) BALÉDER KFT. -
11. rész: Gépjármű-akkumulátorok Porsche Inter Auto Kft. -
12. rész: Olajok, kenőzsírok és folyadékok Unix Kft. -

14.  *  Az  alkalmasság  igazolásában  részt  vevő  szervezetek,  és  azon  alkalmassági  követelmények  
megjelölése,  amelyek  igazolása  érdekében  az  ajánlattevő  ezen  szervezet  erőforrásaira  (is)  
támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

részajánlat cég neve alkalmasság 
igazolása

2. rész: Opel típusú gépkocsik gyári alkatrészei BALÉDER KFT. -
3. rész: Volkswagen és Skoda csoport gyári alkatrészei Porsche Inter Auto Kft. -
5. rész: Mercedes típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) BÁRDI AUTÓ ZRT. -
6. rész Opel típusú gépkocsik alkatrészei (Utángyártott) BALÉDER KFT. -

7. rész: Volkswagen és Skoda csoport alkatrészei (Utángyártott) BÁRDI AUTÓ ZRT. -
9. rész Tehergépkocsik, Buszok alkatrészei (Utángyártott) BÁRDI AUTÓ ZRT. -

10. rész: Nyári és Téli gumiabroncsok Porsche Inter Auto Kft. -
11. rész: Gépjármű-akkumulátorok AKKSI KFT. -
12. rész: Olajok, kenőzsírok és folyadékok Porsche Inter Auto Kft. -
13. rész: Fényező Anyagok ColorBlue-Mix Kft. -
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b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

részajánlat cég neve alkalmasság 
igazolása

7. rész: Volkswagen és Skoda csoport alkatrészei (Utángyártott) BALÉDER KFT. -

11. rész: Gépjármű-akkumulátorok Porsche Inter Auto Kft. -
12. rész: Olajok, kenőzsírok és folyadékok Unix Kft. -

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014.04.10.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014.04.18. (tervezett)
18.* Az összegezés módosításának indoka:-
19.* Az összegezés módosításának időpontja:-
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:-
21. * Az összegezés javításának indoka:-
22. * Az összegezés javításának időpontja:-
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:-
24.* Egyéb információk:-

***

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.
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