TC-KI/157-2017
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Postai cím: Eötvös utca 21.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1067

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Gépjárművek beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Gépjárművek beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében
Gépjárművek beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében.
I. rész: 2 személyes szervízkocsi – 44 db.
II. rész: 9 személyes szervízkocsi – 9 db.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második Rész XII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
nyílt közbeszerzési eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 HL 2016/S 250-460585
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ.16034/2016
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [1 ] Elnevezés: Gépjárművek beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében.
I. rész: 2 személyes szervízkocsi – 44 db.
Az eljárás eredményes volt: X
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Az eredménytelenség indoka:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
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.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.
Postaautó Duna Zrt.

Ajánlattevő neve:

"EMF" Ipari, K

4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A.

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

4600 Kisvárda

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

66 516,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

60 528,-

Ft/gépjármű/év

0

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése alapján történt.

2.
ALD Automative Magyarország Autópark
Finanszírozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő neve:

Kezelő

1133 Budapest, Váci út 76.

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

és

HAHN+KOLB

1117 Budapes

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

66 510,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

48 444,-

Ft/gépjármű/év

0

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése alapján történt.

3.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

LeasePlan Hungária Zrt.

ALD Automa
Finanszírozó K

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

1133 Budapes
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A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

85 860,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

36 109,-

Ft/gépjármű/év

44

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti tételes igazolások alapján történt.

4.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

ARVAL Magyarország Járműparkkezelő Kft.

ALD Automa
Finanszírozó K

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

1133 Budapes

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

75 019,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

57 595,-

Ft/gépjármű/év

0

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése alapján történt.

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

Postaautó Duna Zrt.
4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A.

"EMF" Ipari, K

4600 Kisvárda
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A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

66 516,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

60 528,-

Ft/gépjármű/év

0

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése alapján történt.

2.
ALD Automative Magyarország Autópark
Finanszírozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő neve:

Kezelő

1133 Budapest, Váci út 76.

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

és

HAHN+KOLB

1117 Budapes

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

66 510,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

48 444,-

Ft/gépjármű/év

0

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése alapján történt.
3.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

LeasePlan Hungária Zrt.

ALD Automa
Finanszírozó K

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

1133 Budapes

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

85 860,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

36 109,-

Ft/gépjármű/év

44

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
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adatbázisok ellenőrzése, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti tételes igazolások alapján történt.

4.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

ARVAL Magyarország Járműparkkezelő Kft.

ALD Automa
Finanszírozó K

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

1133 Budapes

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

75 019,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

57 595,-

Ft/gépjármű/év

0

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése alapján történt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)
Az ajánlattevő neve:

Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

1.1 Ajánlati ár
(nettó
Ft/hónap/gépjárm
ű
formában
megadva)
1.2 A kötelező
gépjárműfelelősség
biztosítás baleseti
különadóval
(nettó
Ft/gépjármű/ év)
2.
A
szerződéskötéstől
számított
legkésőbb
90.
napon leszállított,
a
műszaki
leírásnak
megfelelő új (nem
használt)
gépjárművek
darabszáma

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

LeasePlan Hungária
ALD Automotive
Postaautó Duna
ARVAL Magyarország
A
Zrt.
Magyarország Kft
zrt.
Járműparkkezelő Kft.
részszemp
ontok
súlyszáma
i
Értékelés
Értékelési
Értékelési
Értékelési
(adott
Értékel
Értékelé
i
Értékelés
pontszám
pontszám
pontszám
esetben az
ési
Értékelési
si
pontszá
i
és
és
és
alszempon pontszá
pontszám
pontszá
m és
pontszá
súlyszám
súlyszám
súlyszám
tok
m
m
súlyszám
m
szorzata
szorzata
szorzata
súlyszáma
szorzata
i is)

75

7,97

597,88

10

750,00

10

749,94

8,98

673,44

5

10

50,00

7,71

38,54

6,37

31,85

6,64

33,21

20

10

200,00

1

20,00

1

20,00

1

20,00
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A
súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

847,88

808,54

801,78

726,65

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2

A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont.

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:

Az értékelés módszerének részletes leírása
Az ajánlatkérő az érvényesnek minősített ajánlatokat az alábbi részszempontok alapján értékeli. A súlyszám és az értékelési
szempontra a lenti képlet alapján adott pontszám szorzata adja a részszempontok súlyozott pontszámát.
Az értékelési módszer az 1. bírálati részszempont esetében (fordított arányosítás) az alábbi képlet szerint:
Ptételn= (Lnlegjobb/Ln)X(Pmax-Pmin)+ Pmin
ahol
Ptételn
= a meghatározandó pontérték
Lnlegjobb
= az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke
Ln
= az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke
Pmax
= a pontok alsó határa
Pmin
= a pontok felső határa
Az értékelési módszer a 2. bírálati részszempont esetében (egyenes arányosítás) az alábbi képlet szerint:
Ptételn= (Ln/Lnlegjobb)X(Pmax-Pmin)+ Pmin
ahol
Ptételn
= a meghatározandó pontérték
Lnlegjobb
= az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke
Ln
= az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke
Pmax
= a pontok alsó határa
Pmin
= a pontok felső határa
A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont.
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy
pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal.
Ezek az értékek összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát.
Azonos végső pontszámok esetén a Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő
értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési
pontszámot kapott. Az ajánlatkérő akkor is jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e bekezdés
szerinti módszerrel nem határozható meg.
Amennyiben valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a maximális pontot kapja.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:
Adószám:

LeasePlan Hungária Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
10948479-2-44

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján
értékelésre kerülnek:
Bírálati részszempont megnevezése
Bírálati részszempontra tett megajánlás
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
nettó
85 860,Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)

TC-KI/157-2017
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

nettó

36 109,-

44

Ft/gépjármű/év

darab

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszzési Dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlattevő érvényes
ajánlatot nyújtott be és egyúttal a legjobb ár-érték arányú ajánlat is ezen ajánlattevő nevéhez fűződik.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen

nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
karbantartási, javítási tevékenységek, gumiszolgáltatás, assistance, bérautó, hozom-viszem, biztosítás
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Az ajánlattételkor még nem ismert.
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

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:
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [2 ] Elnevezés: Gépjárművek beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében.
II. rész: 9 személyes szervízkocsi – 9 db.

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:

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

TC-KI/157-2017
.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.
Postaautó Duna Zrt.

Ajánlattevő neve:

"EMF" Ipari, K

4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A.

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

4600 Kisvárda

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

127 902,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

60 656,-

Ft/gépjármű/év

0

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése alapján történt.

2.
ALD Automative Magyarország Autópark
Finanszírozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő neve:

Kezelő

1133 Budapest, Váci út 76.

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

és

HAHN+KOLB

1117 Budapes

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

154 144,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

47 028,-

Ft/gépjármű/év

0

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése alapján történt.

3.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

LeasePlan Hungária Zrt.

ALD Automa
Finanszírozó K

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

1133 Budapes

TC-KI/157-2017

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

158 472,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

27 179,-

Ft/gépjármű/év

9

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti tételes igazolások alapján történt.

4.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

ARVAL Magyarország Járműparkkezelő Kft.

ALD Automa
Finanszírozó K

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

1133 Budapes

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

128 362,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

57 595,-

Ft/gépjármű/év

0

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése alapján történt.

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

Postaautó Duna Zrt.
4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A.

"EMF" Ipari, K

4600 Kisvárda

TC-KI/157-2017
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

127 902,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

60 656,-

Ft/gépjármű/év

0

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése alapján történt.

2.
ALD Automative Magyarország Autópark
Finanszírozó Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő neve:

Kezelő

1133 Budapest, Váci út 76.

Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

és

HAHN+KOLB

1117 Budapes

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

154 144,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

47 028,-

Ft/gépjármű/év

0

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése alapján történt.
3.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

LeasePlan Hungária Zrt.

ALD Automa
Finanszírozó K

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

1133 Budapes

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

158 472,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

27 179,-

Ft/gépjármű/év

9

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
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adatbázisok ellenőrzése, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti tételes igazolások alapján történt.

4.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:

ARVAL Magyarország Járműparkkezelő Kft.

ALD Automa
Finanszírozó K

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

1133 Budapes

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adat, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül:
Bírálati részszempont megnevezése
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

Bírálati részszempontra tett megajánlás
nettó

128 362,-

Ft/hónap/gépjármű

nettó

57 595,-

Ft/gépjármű/év

0

darab

Az ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be.
Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti
adatbázisok ellenőrzése alapján történt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal
kialakított szorzatát kell beírni.)
Az ajánlattevő neve:

Az értékelés
részszempontjai
(adott esetben
alszempontjai is)

1.1
Ajánlati
ár
(nettó
Ft/hónap/gépjárm
ű
formában
megadva)
1.2 A kötelező
gépjárműfelelősség
biztosítás baleseti
különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2.
A
szerződéskötéstől
számított
legkésőbb
90.
napon leszállított,
a
műszaki
leírásnak
megfelelő új (nem
használt)
gépjárművek
darabszáma

Az ajánlattevő neve:

A
részsze
LeasePlan Hungária Zrt.
Postaautó Duna zrt.
mpontok
súlyszá
mai
(adott
Értékelé
esetben
si
Értékel
Értékelési
az
pontszá
Értékelési
ési
pontszám és
alszemp
m és
pontszám
pontszá
súlyszám
ontok
súlyszá
m
szorzata
súlyszá
m
mai is)
szorzata

75

8,26

Az ajánlattevő
neve:
ARVAL
Magyarország
Járműparkkezelő
Kft.

Az ajánlattevő neve:
ALD Automotive
Magyarország Kft

Értékelési
Értékel
pontszám
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A
súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

869,79

795,16

793,82

686,09

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2

A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont.

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:

Az értékelés módszerének részletes leírása
Az ajánlatkérő az érvényesnek minősített ajánlatokat az alábbi részszempontok alapján értékeli. A súlyszám és az értékelési
szempontra a lenti képlet alapján adott pontszám szorzata adja a részszempontok súlyozott pontszámát.
Az értékelési módszer az 1. bírálati részszempont esetében (fordított arányosítás) az alábbi képlet szerint:
Ptételn= (Lnlegjobb/Ln)X(Pmax-Pmin)+ Pmin
ahol
Ptételn
= a meghatározandó pontérték
Lnlegjobb
= az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke
Ln
= az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke
Pmax
= a pontok alsó határa
Pmin
= a pontok felső határa
Az értékelési módszer a 2. bírálati részszempont esetében (egyenes arányosítás) az alábbi képlet szerint:
Ptételn= (Ln/Lnlegjobb)X(Pmax-Pmin)+ Pmin
ahol
Ptételn
= a meghatározandó pontérték
Lnlegjobb
= az adott tételre adott legjobb ajánlat értéke
Ln
= az adott résztvevő által az adott tételre tett ajánlat értéke
Pmax
= a pontok alsó határa
Pmin
= a pontok felső határa
A bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont.
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy
pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal.
Ezek az értékek összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát.
Azonos végső pontszámok esetén a Kbt. 77. § (5) bekezdése alapján az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő
értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési
pontszámot kapott. Az ajánlatkérő akkor is jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e bekezdés
szerinti módszerrel nem határozható meg.
Amennyiben valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a maximális pontot kapja.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:
Adószám:

LeasePlan Hungária Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
10948479-2-44

A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján
értékelésre kerülnek:
Bírálati részszempont megnevezése
Bírálati részszempontra tett megajánlás
1.1 Ajánlati ár (nettó Ft/hónap/gépjármű
nettó
158 472,Ft/hónap/gépjármű
formában megadva)

TC-KI/157-2017
1.2
A
kötelező
gépjármű-felelősség
biztosítás baleseti különadóval (nettó
Ft/gépjármű/ év)
2. A szerződéskötéstől számított legkésőbb
90. napon leszállított, a műszaki leírásnak
megfelelő új (nem használt) gépjárművek
darabszáma

nettó

27 179,-

9

Ft/gépjármű/év

darab

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszzési Dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, az ajánlattevő érvényes
ajánlatot nyújtott be és egyúttal a legjobb ár-érték arányú ajánlat is ezen ajánlattevő nevéhez fűződik.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 X igen
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
karbantartási, javítási tevékenységek, gumiszolgáltatás, assistance, bérautó, hozom-viszem, biztosítás
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Az ajánlattételkor még nem ismert.
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2

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:
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

TC-KI/157-2017
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2017. 04.11./ Lejárata: 2017. 04.21.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. 04.11.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. 04.11
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:

2

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

