Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.
Postai cím: Montevideo utca 2/c.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1037

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Adásvételi keretszerződés alapján "GSM-modullal egybeépített töltésvezérlő egységek
beszerzése az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. számára" nettó 24,5 millió forint
keretösszeg erejéig
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi keretszerződés alapján "GSM-modullal egybeépített töltésvezérlő egységek
beszerzése az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. számára" nettó 24,5 millió forint
keretösszeg erejéig
A GSM modullal egybeépített töltésvezérlő egység az elektromos gépjárművek töltésére szolgáló
berendezések és az üzemeltetéstámogató szoftver szervere közötti távoli adatkommunikációhoz
szükséges.
Az ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-áig vállal megrendelési kötelezettséget, ezen összeg felett nincs
megrendelési kötelezettsége, amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem kíván eseti megrendelést
kibocsátani. A nyertes ajánlattevő/eladó ebben az esetben semmiféle követeléssel nem léphet fel
vele szemben.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § (1)-(2) bekezdései szerinti nyílt eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018. 03. 20.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának
indoka: V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "GSM-modullal egybeépített töltésvezérlő
egységek beszerzése az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. számára"
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Innovation Center Hungary Kft.
(1036 Budapest, Bécsi út 52. III. em 29.)
26146212-2-41
Nettó ajánlati ár

nettó 162.250,- Forint/db

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő
határidőben, teljes mértékben eleget tett, így az megfelel az eljárást megindító felhívásban és
dokumentációban foglaltaknak.
Az ajánlattevő a Kbt. 69. § (2) bekezdése keretében kért hiánypótlással a P/1 alkalmassági
követelmény tekintetében új gazdasági szereplőt vont be az eljárásba az alkalmassági
követelménynek való megfeleléshez a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti, hiánypótolt
nyilatkozatában. Az ajánlattevő a hiánypótlási határidő tartama alatt önkéntes hiánypótlással az
alkalmasság igazolására újonnan bevont gazdasági szereplő nevében benyújtott dokumentummal a

P/1 alkalmassági követelmény vonatkozásában igazolta az alkalmasságot, így a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerint benyújtandó nyilatkozatokat, igazolásokat önkéntesen teljesített, ezért azok
benyújtására szóló felhívás, vagy arra vonatkozó hiánypótlás kibocsátására nem volt szükség.
Az ajánlat érvényes.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az értékelés részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai (adott esetben az
alszempontok súlyszámai is)

Értékelési pontszám

Értékelési pontszám és súlyszám

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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:
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja (legalacsonyabb ár) szerint történt.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Innovation Center Hungary Kft.
(1036 Budapest, Bécsi út 52. III. em 29.)
26146212-2-41
Nettó ajánlati ár

nettó 162.250,- Forint/db

Az ajánlat érvényes, és az értékelési szempontok szerint az ajánlatkérő ezt értékelte a legmagasabb
pontszámmal.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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: 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
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő az eredményhirdetés után rögtön
megköti a szerződést tekintettel arra, hogy csak egy ajánlatot nyújtottak be.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. 04. 10
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. 04. 10
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:

