TC-KI/448-2014
9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
1067 Budapest, Eötvös utca 21.
Kapcsolattartó:
Molnár Zita
Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda
1183 Budapest, Ráday Gedeon u. 1. D/II. ép. II. emelet 3. (23. ajtó)
Email: kozbeszerzes.zita@targetconsulting.hu
Telefon: +36 30/414 1301
Fax: +36-1-236-2972
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Bérleti szerződés „Kisáruszállító tehergépjármű flotta tartós bérlete” tárgyban
A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. számára 6 db kisáruszállító tehergépjármű és kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése alsó-középkategóriában, a mellékelt dokumentáció szerint
A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.
A gépkocsikkal kapcsolatos részletes szakmai elvárásokat az ajánlattételi dokumentáció V. fejezete tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat az ajánlattételi dokumentáció részeként
rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
A főtárgyra vonatkozóan a Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) kódja:
34100000-8 Gépjárművek
3. A választott eljárás fajtája:
Kbt. Harmadik rész 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást
megindító, illetőleg
meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
Az eljárást megindító felhívás és dokumentáció 2014. november 12-én került megküldésre az
ajánlattételre felkérni kívánt gazdagági szereplők részére.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása,
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 db ajánlat
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont –
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme,
illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
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Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Az ellenszolgáltatás összege - bérlet díj:

Rácz Kelet-Pest Kft.
1163 Budapest, Kerepesi út 176.
nettó

128.000,-

Ft/hónap/autó

A fent nevezett ajánlattevő megfelelt az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági
minimumkövetelményeknek, nem áll az ajánlattételi felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt
sem. Ajánlata egyebekben is megfelelt az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban szereplő valamint
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség
esetén részenként):c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és
felső határának megadása: d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során a ponthatárok közötti pontszámot: 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Az ellenszolgáltatás összege - bérlet díj:

AutóMarket Kft.
1154 Budapest, Wesselényi u. 80.
nettó

139.900,-

Ft/hónap/autó

Az AutóMarket Kft. (1154 Budapest, Wesselényi u. 80.) hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így a
benyújtott ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel
meg az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban az Ajánlatkérő által meghatározott feltételeknek. Az
ajánlattevő az alábbi hiánypótlási felhívásban foglaltakat nem teljesítette és ezáltal az ajánlat nem felel meg az
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek:
1.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 25. Egyéb információk pont 5. pont e) alpontjában előírta,
hogy „Az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban
(szkennelve, .pdf kiterjesztésű file formájában) is be kell nyújtani, CD-n vagy DVD-n, az ajánlathoz mellékelve.”
Az ajánlathoz mellékelt CD nem tartalmazz az ajánlat elektronikus másolati példányát szkennelve, pdf
kiterjesztésű fájl formájában.
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében az ajánlatot a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus
másolati példányban (szkennelve, .pdf kiterjesztésű file formájában) benyújtani szíveskedjenek!
2.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 13. pont P/1. gazdasági alkalmasság
minimumkövetelményeként előírta, hogy az
„Az ajánlattevőnek a teljes- általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három üzleti évben
összesen el kell, hogy érje a nettó 20 millió Ft-ot.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak után kezdte meg működését, akkor alkalmatlan, ha a
működésének megkezdési időpontjától az általános forgalmi adó nélkül számított, amennyiben a teljes –
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 10 millió Ft -ot.”
Az ajánlatban benyújtott NYILATKOZAT a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja
tekintetében a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről című dokumentum nem tartalmazza
az ajánlattevő árbevételéről szóló adatokat.
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti dokumentumot benyújtani szíveskedjenek olyan tartalommal, amely
megfelel az eljárást megindító felhívásban foglaltakkal.
3.
Ajánlatkérő az eljárást megindító
minimumkövetelményeként előírta, hogy az

felhívás

13.

pont

M/1.

műszaki-szakmai

alkalmasság
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„Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított
előző három évben (azaz megelőző 36 hónapban) összesen legalább nettó 8 millió Ft értékű, legalább 6 db
kisáruszállító tehergépjármű flotta tartós bérletére vonatkozó szerződés és előírásszerűen teljesített
referenciával.
Ajánlatkérő kizárólag az ajánlatkérő által vizsgált 36 hónapos időszakra részben vagy egészben eső
teljesítéseket fogadja el, a vizsgált 36 hónapra eső ellenszolgáltatás feltüntetésével.
A közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az
ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített munkarészt fogadja el.
Közös ajánlattevőként teljesített referencia igazolás során a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 16. § (6) bekezdése
is irányadó.”
Az ajánlatban benyújtott REFERENCIA NYILATKOZAT A 310/2011. (XII. 23.) KORM. RENDELET 15. § (1)
BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI ALKALMASSÁGI ELŐÍRÁS VONATKOZÁSÁBAN című dokumentum nem
tartalmazza az ajánlattevő korábbi teljesítéseiről szóló adatokat.
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a fenti dokumentumot benyújtani szíveskedjenek olyan tartalommal, amely
megfelel az eljárást megindító felhívásban foglaltakkal.
4.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 25. Egyéb információk pont 8. alpontjában előírta, hogy az
„Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről
az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási
címpéldányát/címpéldányait vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát egyszerű másolatban, ha az ajánlatot
aláíró személy eltér attól, aki az ajánlatot aláírta. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre
jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult
személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek vagy
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját, vagy az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott
személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati formában”
Az ajánlatban benyújtott meghatalmazás nem tartalmazza a meghatalmazott aláírás-mintáját, továbbá, a
meghatalmazott részéről közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány)
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta sem került benyújtásra egyszerű másolati formában.
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani a meghatalmazott közjegyzői aláírás hitelesítéssel
ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját VAGY
a meghatalmazást szíveskedjenek ismételten benyújtani, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírás-mintáját.
5.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 12. Kizáró okok és az igazolás módja pontban előírta, hogy
az
„A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének kc)
pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12. §-ában meghatározottak szerint kell
dokumentumot benyújtani.”
Ajánlatkérő továbbá az eljárást megindító felhívás 25. Egyéb információk pont 23. alpontjában előírta, hogy az
„Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú
állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet
nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban meghatározott
természetes személy, akkor az ajánlattevő tulajdonosa vezető tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti
kizáró ok igazolására.”
Az ajánlatban benyújtott fenti nyilatkozat nem került kitöltésre, ugyanakkor az ajánlattevő cégkivonata II.
Cégformától függő adatok című pontban K.B. látható feltüntetve.
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti nyilatkozatot benyújtani
szíveskedjenek az alábbiak szerint:
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a.
amennyiben K.B. a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosnak
minősül, úgy a nyilatkozat 2. pontját szíveskedjenek kitölteni.
b.
amennyiben K.B. a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosnak
nem minősül, úgy a nyilatkozat 3. pontját szíveskedjenek kitölteni.
6.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 25. Egyéb információk pont 35. alpontjában előírta, hogy az
„Amennyiben az ajánlattevő új autókra kíván ajánlatot adni, e tények igazolására az ajánlattevőnek a
járműtípusra vonatkozóan érvényes típusbizonyítvánnyal kell rendelkeznie, az erről szóló - a Közlekedési
Főfelügyelet által hozott - határozatot és indoklást másolatban az ajánlathoz kell csatolni.”
Az ajánlattevő által az ajánlatban található dokumentum a Hatóság által kiadott határozat melléklete, a
határozat és annak indoklása nem került benyújtásra.
Kérjük, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjenek a határozatot és indoklást benyújtani.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Székhelye:
Az ellenszolgáltatás összege - bérlet díj:

Rácz Kelet-Pest Kft.
1163 Budapest, Kerepesi út 176.
nettó

128.000,-

Ft/hónap/autó

A megjelölt Ajánlattevő ajánlata érvényes, minden szempontból megfelel az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, és a jogszabályokban foglalt feltételeknek, valamint az összességében legelőnyösebb
ajánlat is a megjelölt ajánlattevő nevéhez fűződik.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése,
amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2014. december …..
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2014. december …...
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. december …...
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. december …...
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: -
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21. * Az összegezés javításának indoka: 22. * Az összegezés javításának időpontja: 23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 24.* Egyéb információk: A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.
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