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V.szakasz: Az eljárás eredménye (3 - Tehergépjármű 
alkatrészek beszállítása Mercedes )

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

Szöveges értékelés:

AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szöveges értékelés:

TT Parts Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő az EEKD nyilatkozattal igazolta alkalmasságát, kizáró okok fenn nem állását. 
Ajánlati ár: 409 588 790 Ft

11081519206AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Magyarország 6728 Szeged, Budapesti Út 34

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő megfelelően igazolta alkalmasságát, kizáró okok nem merültek fel.  
Ajánlati ár: 243 400 020 Ft

10565067243TT Parts Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 Budapest, Táblás Utca 30

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Tehergépjármű alkatrészek beszállítása MercedesRész száma, elnevezése:

Tehergépkocsi alkatrészek szállítása _3 részKözbeszerzés 
tárgya:

FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.Ajánlatkérő 
neve:
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt 73.§ (1) bekezdés d) pontja alapján, mivel Ajánlatkérő felhívására nem igazolta 
megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

10949315243EUROPART HUNGÁRIA Alkatrészkereskedelmi Kft., Magyarország 1181 Budapest, Besence Utca 8

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:

Ellenszolgáltatás összege:243 400 020 Ft 
Ajánlat kiválasztásának indoka: az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlat.

10565067243TT Parts Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 Budapest, Táblás Utca 30

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:
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