
Különböző gépek, szerszámok beszerzése szállítási szerződés keretében 
 

A közbeszerzés tárgya: 
A TÁMOP-1.4.2-07/1. azonosító számú, „A mozgáskorlátozott  emberek foglalkoztatását, 
önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat” elnevezésű 
projekthez kapcsolódóan különböző gépek, szerszámok beszerzése  szállítási szerződés 
keretében. 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
Termelő gépek, berendezések az alábbiak szerint: 

kombinált eszterga-fúró-marógép 7 db, védőgázas hegesztőgép 7 db, nagynyomású 
mosóberendezés 7 db, fali klíma berendezés 7 db, kombinált lemezmegmunkáló 1 db, 
görgős csőhajlító 1 db, élhajlító 7 db, késkészlet mini esztergapadhoz 7 db, 
szorítótokmány 7 db, szorítótokmányos befogó 7 db, szorítótokmány készlet 7 db, 
gyorsbefogófej 7 db, morzekúp, kúpos tüske 7 db, hegesztő pajzs sötétedő betéttel 7 db, 
fém szalagfűrész 7 db, kompresszor 7 db, magasemelésű kézi targonca 7 db, sarokcsiszoló 
750 W/Ø125 mm 7 db, sarokcsiszoló 1400 W/Ø150 mm 7 db, asztali fúrógép 7 db; 
emelőasztalos kocsi 7 db.; raklapemelő kocsi gumikerekekkel 3 db.; szállító kocsi 7 db, 
akkumulátor terhelhetőségi teszter és töltésmérő, töltőrendszerek 12és 24 V 
akkumulátoros kisütési teszt 7 db, akkumulátor töltő 7 db.  

 
Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja:  2011. február 8.  
 
A választott eljárás fajtája: Kbt. VI. fejezet, általános egyszerű, a Kbt. 251. § (2) bekezdése 
alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás 
 
Benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 3 db  
 
Eredményes volt-e az eljárás: igen  
 
Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – 
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

1./ Targonca Trade 2000 Kft. (2040 Budaörs, Kinizsi u.2.).  
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): nettó 18.354.372,- Ft 
Jótállás (hónap): 6 hónap  
2./ UNIO-Ker Kft. (8448 Ajka-Bakonygyepes, Fecske u. 4.).  
Egyösszegű ajánlati ár (nettó): nettó 17.171.924,- Ft 
Jótállás (hónap): 24 hónap 
3./ Gép-Coop Kft. (8200 Veszprém, Hérics u. 11.).  
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft): nettó 19.424.560,- Ft  

Jótállás (hónap): 4 hónap  
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe és ajánlata kiválasztásának indokai: 
UNIO-Ker Kft. (8448 Ajka-Bakonygyepes, Fecske u. 4.) 
Az ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, az előírt és rendelkezésre bocsátott 
dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és a felhívásban és a 
dokumentációban előzetesen meghatározott módszer szerint az érvényes ajánlatok közül a 
legtöbb pontszámot kapta. 
 



A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  
Targonca Trade 2000 Kft. (2040 Budaörs, Kinizsi u.2.) 
Az ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, az előírt és rendelkezésre bocsátott 
dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és a felhívásban és a 
dokumentációban előzetesen meghatározott módszer szerint az érvényes ajánlatok közül a 
második legtöbb pontszámot kapta. 
 
Az eredményhirdetés időpontja: 2011. március 22.   
 


