16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1-3.
Város: Szombathely

Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Elektromos gépjárművek beszerzése II.

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Beszerzendő 2 db elektromos gépjárművek adatai:
Típus: 1 db furgon - Furgon méretek (legalább): raktér térfogata 4,2 m3; Motor: elektromos; Motorteljesítmény: legalább
80 (kW), 109 (LE); Hatótáv (vegyes): legalább 200 km; Akkumulátor kapacitás: legalább 40 kWh; Töltő
alapfelszereltség: villámtöltő; Ajtók száma: legalább 4 db; Szín: fehér; Szállítható személyek száma: legalább 2 fő;
Garancia: legalább 3 év vagy 100.000 km a hagyományos alkatrészekre, 5 év vagy 100.000 km az elektromosautó
alkatrészekre (lítium-ion akkumulátor, motor, inverter, jármű vezérlőmodul, lassító áttétel, DC/DC átalakító, fedélzeti
töltő, töltőcsatlakozó és kábel) és 8 év vagy 160.000 km az akkumulátor kapacitásra.
Típus: 1 db személyautó - Méretek (legalább): csomagtartó 300 liter; Motor: elektromos; Motorteljesítmény: legalább 80
(kW), 109 (LE); Hatótáv (vegyes): legalább 270 km; Akkumulátor kapacitás: legalább 40 kWh; Töltő alapfelszereltség:
villámtöltő; Ajtók száma: 5 db; Szín: fehér; Szállítható személyek száma: 5 fő; Garancia: legalább 3 év vagy 100.000 km
a hagyományos alkatrészekre, 5 év vagy 100.000 km az elektromosautó alkatrészekre ( lítium-ion akkumulátor, motor,
inverter, jármű vezérlőmodul, lassító áttétel, DC/DC átalakító, fedélzeti töltő, töltőcsatlakozó és kábel) és 8 év vagy
160.000 km az akkumulátor kapacitásra.
Mindkét autó átadás-átvételének feltételei:
- autók matricázása mindkét gépjárművön [a mellékletben foglaltak szerinti Elektromobilitás logót a támogatás keretében
beszerzett elektromos gépjárművek hátsó szélvédőjén jól látható helyen – az autó típusától függően a hátsó szélvédő bal
vagy jobb oldali, felső vagy alsó sarkába – belülről ragasztva (oldalfordított nyomással) el kell helyezni. A logó mérete:
15 cm x 5,32 cm. Helytelen használatnak minősül az arculati színek megváltoztatása vagy felcserélése, a logók
elforgatása, torzítása, döntött torzítása, árnyékolása, tükrözése, a körvonalak önkényes használata, továbbá a kompozíció
megváltoztatása], melynek teljes költségét (beszerzés és elhelyezés) ajánlattevő viseli;
- forgalomba helyezés (forgalmi engedély+törzskönyv+rendszám) ügyintézése;
- biztosítások ügyintézése (kötelező, casco);
- 2 db legalább 7kW-os wallbox fali töltő biztosítása.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: HARMADIK RÉSZ XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 6626/2020 (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Zay utca 24.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1037

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt  igen  nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2020. 06. 26. (éééé/hh/nn)
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020. 06. 30. (éééé/hh/nn)
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [ 17 375 926 ]
Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2

_________________________________________________________________________________________________________
1

2

szükség szerinti számban ismételje meg
adott esetben

