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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 00000000Fax:+36 308936647Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 00000000Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő TársaságAjánlatkérő 
neve:

Szennyvízcsatorna hálózat karbantartó célgépekKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000545352022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Társaság

10863877244

Kodály Zoltán Út 3.

Vác HU120 2600

Makkai Bianka

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

+36 308936647

https://www.dmrvzrt.hu

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű 
Társaság

25719499243

Hamzsabégi Út 37

Budapest HU11 1114

Makkai Bianka

makkai.bianka@univerzalbeszerzo.
hu

https://www.univerzalbeszerzo.hu
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IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

86A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 086-234273A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

5 db szennyvízcsatorna hálózat karbantartó célgép beszerzése adásvételi szerződés keretében. A járművek feleljenek meg a műszaki 
leírásban meghatározott követelményeknek. Kizárólag új jármű megajánlására van lehetőség. Új gépjárműnek Ajánlatkérő elfogadja a 
2021. június 1. után gyártott járművet (beleértve a felépítményt is), amely 2022. január 1. napját megelőzően nem került forgalomba 
helyezésre, továbbá, amely maximum 1000 km-t futott, és a felépítményében sincs több 20 üzemóránál.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Szennyvízcsatorna hálózat karbantartó célgépek 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Második Rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás



EKR000545352022

V.szakasz: Az eljárás eredménye

Értékelési szempontok szerinti megajánlásai:

1. Nettó ajánlati ár összesen:
nettó 287.820.800,- Ft

2. Az ajánlatkérő által előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás mértéke (0-24 között) (hónap): 
5

3. Az ajánlatkérő által előírt 15 hónapos szállítási határidőhöz képest vállalt korábbi szállítás hónapokban (0 és 10 hónap között)
2

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá a Kbt. 69. § 
(4) bekezdés szerinti igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a megfelelő adatbázisokban elvégzett 
ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.

10445952244Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft., Magyarország 1133 Budapest, Kárpát 
Utca 21.

Értékelési szempontok szerinti megajánlásai:

1. Nettó ajánlati ár összesen:
nettó 286.800.000,- Ft

2. Az ajánlatkérő által előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás mértéke (0-24 között) (hónap): 
0

3. Az ajánlatkérő által előírt 15 hónapos szállítási határidőhöz képest vállalt korábbi szállítás hónapokban (0 és 10 hónap között)
0

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá a Kbt. 69. § 
(4) bekezdés szerinti igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a megfelelő adatbázisokban elvégzett 
ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.

10448979211Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2854 Dad, Fő Utca 54

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Ajánlatkérő a tárgy szerinti közbeszerzési eljárást az 1. rész tekintetében, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés 
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - 2 db 10 m3-es kombi szippantó-csatornamosó célgépRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem
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Értékelési szempontok szerinti megajánlásai:

1. Nettó ajánlati ár összesen:
nettó 143.910.400,- Ft

2. Az ajánlatkérő által előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás mértéke (0-24 között) (hónap): 
5

3. Az ajánlatkérő által előírt 15 hónapos szállítási határidőhöz képest vállalt korábbi szállítás hónapokban (0 és 10 hónap között)
2

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá a Kbt. 69. § 
(4) bekezdés szerinti igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a megfelelő adatbázisokban elvégzett 
ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.

10445952244Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft., Magyarország 1133 Budapest, Kárpát 
Utca 21.

Értékelési szempontok szerinti megajánlásai:

1. Nettó ajánlati ár összesen:
nettó 153.500.000,- Ft

2. Az ajánlatkérő által előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás mértéke (0-24 között) (hónap): 
0

3. Az ajánlatkérő által előírt 15 hónapos szállítási határidőhöz képest vállalt korábbi szállítás hónapokban (0 és 10 hónap között)
0

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá a Kbt. 69. § 
(4) bekezdés szerinti igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a megfelelő adatbázisokban elvégzett 
ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.

10448979211Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2854 Dad, Fő Utca 54

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - 1 db 12 m3-es kombi szippantó-csatornamosó célgépRész száma, elnevezése:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Igen
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V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Nettó ajánlati ár összesen:
nettó 143.910.400,- Ft

Indokolás:
Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bekezdés 
szerinti igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a megfelelő adatbázisokban elvégzett ellenőrzés 
alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő módosította az anyagi fedezet 
összegét nettó 120.000.000 Ft helyett, nettó 143.910.400 Ft-ra, tehát az ajánlattevő ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre 
tekintettel is megfelelő. 

Ajánlatkérő a fentiek alapján a Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szerviz Kft. (1133 Budapest, Kárpát utca 21.) 
ajánlattevőt, mint az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb, egyúttal érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt nyertes 
ajánlattevőnek nyilvánítja az eljárás 2. része tekintetében.

10445952244Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft., Magyarország 1133 Budapest, Kárpát Utca 21.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Ajánlati ár tekintetében: fordított arányosítás
Az ajánlatkérő által a jármű felépítményére kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás mértéke (0-24 hónap 
között) tekintetében: Hasznossági függvény
Az ajánlatkérő által előírt 15 hónapos szállítási határidőhöz képest vállalt korábbi szállítás hónapokban (0-10 hónap között) 
tekintetében: Hasznossági függvény

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

820.83Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.

Szöveges értékelés:

750.02Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Értékelési szempontok szerinti megajánlásai:

10445952244Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft., Magyarország 1133 Budapest, Kárpát 
Utca 21.

Értékelési szempontok szerinti megajánlásai:

1. Nettó ajánlati ár összesen:
nettó 107.500.000,- Ft

2. Az ajánlatkérő által előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás mértéke (0-24 között) (hónap): 
0

3. Az ajánlatkérő által előírt 15 hónapos szállítási határidőhöz képest vállalt korábbi szállítás hónapokban (0 és 10 hónap között)
0

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá a Kbt. 69. § 
(4) bekezdés szerinti igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a megfelelő adatbázisokban elvégzett 
ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.

10448979211Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2854 Dad, Fő Utca 54

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Ajánlatkérő a tárgy szerinti közbeszerzési eljárást a 3. rész tekintetében, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés 
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - 1 db 8 m3-es csatornamosó célgép beszerzéseRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

Nem
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Értékelési szempontok szerinti megajánlásai:

1. Nettó ajánlati ár összesen:
nettó 95.500.000,- Ft

2. Az ajánlatkérő által előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás mértéke (0-24 között) (hónap): 
0

10448979211Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2854 Dad, Fő Utca 54

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Ajánlatkérő a tárgy szerinti közbeszerzési eljárást a 4. rész tekintetében, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés 
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - 1 db 8 m3-es szippantó célgép beszerzéseRész száma, elnevezése:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

1. Nettó ajánlati ár összesen:
nettó 106.010.400,- Ft

2. Az ajánlatkérő által előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás mértéke (0-24 között) (hónap): 
5

3. Az ajánlatkérő által előírt 15 hónapos szállítási határidőhöz képest vállalt korábbi szállítás hónapokban (0 és 10 hónap között)
2

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá a Kbt. 69. § 
(4) bekezdés szerinti igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a megfelelő adatbázisokban elvégzett 
ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.

Nem
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.10.14Lejárata:2022.10.04Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Értékelési szempontok szerinti megajánlásai:

1. Nettó ajánlati ár összesen:
nettó 96.900.000,- Ft

2. Az ajánlatkérő által előírt 24 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás mértéke (0-24 között) (hónap): 
6

3. Az ajánlatkérő által előírt 15 hónapos szállítási határidőhöz képest vállalt korábbi szállítás hónapokban (0 és 10 hónap között)
0

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá a Kbt. 69. § 
(4) bekezdés szerinti igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a megfelelő adatbázisokban elvégzett 
ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.

11240475215AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft., Magyarország 4461 Nyírtelek, Kastély Utca 3

3. Az ajánlatkérő által előírt 15 hónapos szállítási határidőhöz képest vállalt korábbi szállítás hónapokban (0 és 10 hónap között)
0

Indoklás: Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján megfelelt a 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá a Kbt. 69. § 
(4) bekezdés szerinti igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a megfelelő adatbázisokban elvégzett 
ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.

2022.10.04

2022.10.04
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El nem bírált ajánlatok a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel: 

1. rész: 
- AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft. (4461 Nyírtelek, Kastély u. 3.) 
- SIEX Kft. (9791 Torony, Ipari út 10.)

2. rész: 
- AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft. (4461 Nyírtelek, Kastély u. 3.) 

3. rész: 
- AJG Agrogép Jármű- és Gépgyártó Kft. (4461 Nyírtelek, Kastély u. 3.) 

4. rész: 
- Pappas Auto Magyarország Kft. (1133 Budapest, Kárpát u. 21.)

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
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