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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Postai cím: Városház tér 1. 

 Város: Székesfehérvár  Postai irányítószám:  8000 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Elektromos gépjárművek beszerzése” elnevezésű projekt keretében elektromos 

gépjármű beszerzése I. 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége  

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Mennyiség: 1 darab új, villanyáram üzemű személygépjármű 

Kivitel: SUV / 5 ajtós kivitel 

Üzembe helyezés éve: 2019. évtől 

Tengelytáv: minimum 2500 mm 

Hosszúság: minimum 4000 mm 

Szabad magasság: minimum 150 mm 

Ajtók száma: minimum 4 vagy 5 ajtó 

Szállítható személyek száma: 5 fő 

Külső: metálfényezés 

Akkumulátor kapacitása: minimum 60 kWh 

Tisztán elektromos hatótáv: minimum 300 km 

Elvárt minimális teljesítmény: minimum 180 LE 

Hatásfok: maximum 160 Wh/km 

Töltési idő (50/100 kW): maximum 60/80 perc 

Belső kárpitozás: szövet vagy bőr/szövet kombinált 

Keréktárcsa: könnyűfém 

Garancia: minimum 3 év 

Egyéb, szükséges felszereltség: klímaberendezés 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően fenti követelményekkel, 

illetve a műszaki leírásban meghatározottakkal egyenértékű megajánlás is 

elfogadható. A nyertes Ajánlattevő feladata a személygépjárművek tulajdonjog átruházással, az üzembe- és 

forgalomba helyezésével kapcsolatos feladatok ellátása, az Ajánlatkérő telephelyére szállítása. 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész, XVII. 

Fejezet 

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 117. § szerinti szabadon kialakított nyílt, 

tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 15883/2019 (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) 

 Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Postai cím: Városház tér 1. 

 Város: Székesfehérvár  Postai irányítószám: 8000 

  

 V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)1 

 Hivatalos név: Ivanics Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Postai cím: Kártya utca 1-3. 

 Város: Budapest  Postai irányítószám: 1221 

 V.2) A szerződés teljesítése 

 V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt x igen o nem 

A nem szerződésszerű teljesítés indoka: - 

 V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (2019. 10.25.) 

 V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2019.11.22.) 

 V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [13 917 590] 

Pénznem: HUF 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:2 

 

 1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 

 


