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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt
Postai cím: Munkásotthon u. 66-68.
Város:Budapest

Postai irányítószám:1042

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Gépkocsi beszerzés bérlés és flottakezelés - II.2016.
3 db új személygépjármű beszerzése Ajánlatkérő részére, gépjármű bérleti és flottakezelési szolgáltatások nyújtásával.

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

. .VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN TRENDLINE BMT 1.4 TSI DSG - 1 db.
Tervezett km futás évente 20.000 km. A megkötendő szerződés és üzemeltetési szerződés időtartama a szerződés
aláírásától, illetve a gépjármű leszállításától számítottan 42 hónap futamidő.
Az ajánlati árnak 20.000 km futásteljesítmény/évre, illetve 42 hónap futamidőre kalkulálva tartalmazni kell (nettó HUF):
•Bérleti díjat (kezdő és havi bérleti díjat)
•Alapszolgáltatások havi díjait, ezen belül is:
-CASCO
-Kötelező GFB
-Baleseti adó
-Gépjárműadó/Cégautóadó
-Szerviz I. - Kötelező szervizek díja
-Szerviz II. - Kopó-forgó alkatrészek javításának díja
-Teljes körű gumiabroncs szolgáltatás díja
-Flottamenedzsment díj
-Km-keret túlfutás pótdíj
-Téli garnitúra biztosításának díja
2.KIA CARENS 1.7 CRDI LX P1 HP 7P - 1 db.
Tervezett km futás évente 35.000 km. A megkötendő szerződés és üzemelteti szerződés időtartama a szerződés
aláírásától, illetve a gépjármű leszállításától számítottan 42 hónap futamidő.
Az ajánlati árnak 35.000 km futásteljesítmény/évre, illetve 42 hónap futamidőre kalkulálva tartalmaznia kell (nettó HUF):
•Bérleti díjat (kezdő és havi bérleti díjat)
•Alapszolgáltatások havi díjait, ezen belül is:
-CASCO
-Kötelező GFB
-Baleseti adó
-Gépjárműadó/Cégautóadó
-Szerviz I. - Kötelező szervizek díja
-Szerviz II. - Kopó-forgó alkatrészek javításának díja
-Teljes körű gumiabroncs szolgáltatás díja
-Flottamenedzsment díj
-Km-keret túlfutás pótdíj
-Téli garnitúra biztosításának díja
3.FORD FOCUS 1.6L TI-VCT TECHNOLOGY KOMBI 125 LE - 1 db.
Tervezett km futás évente 20.000 km. A megkötendő szerződés és üzemeltetési szerződés időtartama a szerződés
aláírásától, illetve a gépjármű leszállításától számítottan 42 hónap futamidő.
Az ajánlati árnak 20.000 km futásteljesítmény/évre, illetve 42 hónap futamidőre kalkulálva tartalmazni kell (nettó HUF):
•Bérleti díjat (kezdő és havi bérleti díjat)
•Alapszolgáltatások havi díjait, ezen belül is:
-CASCO

-Kötelező GFB
-Baleseti adó
-Gépjárműadó/Cégautóadó
-Szerviz I. - Kötelező szervizek díja
-Szerviz II. - Kopó-forgó alkatrészek javításának díja
-Teljes körű gumiabroncs szolgáltatás díja
-Flottamenedzsment díj
-Km-keret túlfutás pótdíj
-Téli garnitúra biztosításának díja

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. rész. XVII Fejezet -Uniós értékhatár alatti
eljárás
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás KÉ-ben történő közzététele nélkül oda ítélt szerződés – Kbt. 115. §
szerint nyílt eljárás

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 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2016/07/07

V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1
Hivatalos név: Mobil Credit Kft.
Postai cím: Bem tér 14/A ép.1.3.
Város: Debrecen

Postai irányítószám:4026

V.2) A szerződés teljesítése
V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen  nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (2016. 08. 23-tól folyamatos) 2018.08.01
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2016. 08. 23-tól folyamatos) 2018.09.25
V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 13.211.140
Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
2015. júliustól hatályos, 2011. évi tv. (Kbt.) 31. § (1) és a (6) bekezdéseiben előírt, egy évnél hosszabb időre (36 hónap) kötött
szerződés teljesítésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettség.
1. VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN TRENDLINE BMT 1.4 TSI DSG - 1 db.
2016. 11.15-2017.10.30-ig – 2.196.08. HUF Szerződés teljesítés és kifizetés folyamatos
2.) KIA CARENS 1.7 CRDI LX P1 HP 7P - 1 db
2016.12.16-2017.12.01-ig 2.307.160 HUF Szerződés teljesítés és kifizetés folyamatos
3.) FORD FOCUS 1.6L TI-VCT TECHNOLOGY KOMBI 125 LE - 1 db 42 hónap
2016. 08.23-2018.08.31-ig – 3.092.880 HUF Szerződés teljesítése és kifizetés folyamatos
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