BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült a(z) Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (Magyarország, 6000 Kecskemét Liszt Ferenc
Utca 19. ), mint Ajánlatkérő által megindított „ Gépjárművek szervizelése 2020” tárgyú, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban benyújtott
ajánlatok bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.09.29 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő
ajánlat érkezett.
Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 55000000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: Tormási Márkakereskedés és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6000 Kecskemét Külső-Szegedi Út 100
1.1. alszempont: Nevesített javítás díja (nettó Ft):
22 861 142
Részletes árajánlatot (ártáblázat) is be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumban megadott
táblázatmintának megfelelő tartalommal és bontásban az 1.1. alszempont esetén. A táblázatot teljes körűen
beárazni szükséges és a mindösszesen sorban képződő összeget kell a jelen felolvasólapon feltüntetni az 1.1
alszempont esetében.
1.2. alszempont: Nem nevesített javítások óradíja (nettó Ft/munkaóra):
11 500
1.3. alszempont: Műszaki mentés díja (nettó Ft/km):
350
2. szempont: Alkatrész referencia árából adott kedvezmény mértéke (%):
5
Nem negatív egész számban kell megadni a kedvezmény mértékét.
3. Csereautó biztosítása 24h-t meghaladó javítás esetén (igen/nem):
Igen

Ajánlattevő neve: Tóth Autómix Kft.
Székhelye: 6080 Szabadszállás Hajcsár Utca 14/A
1.1. alszempont: Nevesített javítás díja (nettó Ft):
9 972 250
Részletes árajánlatot (ártáblázat) is be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumban megadott
táblázatmintának megfelelő tartalommal és bontásban az 1.1. alszempont esetén. A táblázatot teljes körűen
beárazni szükséges és a mindösszesen sorban képződő összeget kell a jelen felolvasólapon feltüntetni az 1.1
alszempont esetében.
1.2. alszempont: Nem nevesített javítások óradíja (nettó Ft/munkaóra):
5 500
1.3. alszempont: Műszaki mentés díja (nettó Ft/km):
79

2. szempont: Alkatrész referencia árából adott kedvezmény mértéke (%):
16
Nem negatív egész számban kell megadni a kedvezmény mértékét.
3. Csereautó biztosítása 24h-t meghaladó javítás esetén (igen/nem):
Nem

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.

