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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

NYUDUVIZIG szállítójármű bérlése közfoglalkoztatás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

1. számú ajánlattevő neve, székhelye: Ajánlattevő neve: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 6337 
Újtelek Béke Utca 12. Nettó ajánlati ár ( Ft/Nap/Flotta): 67 800 + 27 % ÁFA (Ft/ Nap/Flotta): 18 306 Bruttó ajánlati ár ( Ft/Nap/Flotta)
: 86 106 Gépjárművek összesített életkora (hónap): 225 2. számú ajánlattevő neve, székhelye: Ajánlattevő neve: Krepli Korlátolt 
Felelősségű Társaság Székhelye: 9700 Szombathely Gagarin Utca 19. Nettó ajánlati ár ( Ft/Nap/Flotta): 81 000 + 27 % ÁFA (Ft/ Nap/
Flotta): 21 870 Bruttó ajánlati ár ( Ft/Nap/Flotta): 102 870 Gépjárművek összesített életkora (hónap): 192 Az ajánlattevők ajánlata 
érvényes és az ajánlattevőket az eljárásból nem kell kizárni. Az ajánlattevők által adott ajánlati ár megfelelő az Ajánlatkérő 
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel.

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

2019.03.13

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

- Terepjáró tehergépjármű: 7 db - Legalább 7 személyes platós kisteherautó: 1 db - 9 személyes kisbusz: 1 db

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik Rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány. Az értékelési 
szempontok: Minőségi kritérium: • Gépjárművek összesített életkora (hónap) súlyszám: 20 Ár kritérium: • Ajánlati ár (Ft) súlyszám: 80
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. 
Ajánlatkérő az értékelés során a bruttó ajánlati árat veszi figyelembe. Az ajánlati ár szempont esetében a fordított arányosítás 
módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a pontszámok meghatározására. A legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A 
gépjárművek összesített életkora (hónap) értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza Ajánlatkérő a 
pontszámok meghatározására. Az összességében legfiatalabb gépjárműveket tartalmazó ajánlat 10 pontot kap. A gépjárművek 
életkorának meghatározásakor az egyes gépjárművek forgalomba helyezésének időpontját követő hónap első napjától 2019. január 31-
ig tartó hónapokat vegyék figyelembe ajánlattevők. Az összesített életkor a kilenc gépjármű előzőek szerint meghatározott életkorának
összege hónapokban megadva. (Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a forgalomba helyezés időpontja esetében az 
egyes gépjárművekre vonatkozóan korlátozásokat írt elő, amelyeket az ajánlattételkor figyelembe kell venniük.) A fordított arányosítás
alkalmazandó képlete: P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi 
eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeire 
adandó pontszámot a megadott módszerrel határozza meg (értékelési pontszám). A számítások során a kapott eredményt az 
ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti. Ezt követően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a 
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.

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:

A bírálat során megállapítást nyert, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes és az ajánlattevőt az eljárásból nem 
kell kizárni. Az ajánlattevő által adott ajánlati ár megfelelő az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet 
mértékére tekintettel.

Szöveges értékelés:

970.6MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A bírálat során megállapítást nyert, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes és az ajánlattevőt az eljárásból nem 
kell kizárni. Az ajánlattevő által adott ajánlati ár megfelelő az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet 
mértékére tekintettel.

Szöveges értékelés:

869.6Krepli Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár ( Ft/Nap/Flotta): 67 800 + 27 % ÁFA (Ft/ Nap/Flotta): 18 306 Bruttó ajánlati ár ( Ft/Nap/Flotta): 86 106 
Gépjárművek összesített életkora (hónap): 225 A bírálat során megállapítást nyert, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes és az 
ajánlattevőt az eljárásból nem kell kizárni. Az ajánlattevő által adott ajánlati ár megfelelő az Ajánlatkérő rendelkezésére álló 
anyagi fedezet mértékére tekintettel.

11027683203MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6337 Újtelek, Béke Utca 12

Nettó ajánlati ár ( Ft/Nap/Flotta): 81 000 + 27 % ÁFA (Ft/ Nap/Flotta): 21 870 Bruttó ajánlati ár ( Ft/Nap/Flotta): 102 870 
Gépjárművek összesített életkora (hónap): 192 A bírálat során megállapítást nyert, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes és az 
ajánlattevőt az eljárásból nem kell kizárni. Az ajánlattevő által adott ajánlati ár megfelelő az Ajánlatkérő rendelkezésére álló 
anyagi fedezet mértékére tekintettel.

23360549218Krepli Korlátolt Felelősségű Társaság, 9700 Szombathely, Gagarin Utca 19

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

-

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

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:

2019.05.24Lejárata:2019.05.14Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

nem releváns

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár ( Ft/Nap/Flotta): 81 000 + 27 % ÁFA (Ft/ Nap/Flotta): 21 870 Bruttó ajánlati ár ( Ft/Nap/Flotta): 102 870 
Gépjárművek összesített életkora (hónap): 192 A bírálat során megállapítást nyert, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes és az 
ajánlattevőt az eljárásból nem kell kizárni. Az ajánlattevő által adott ajánlati ár megfelelő az Ajánlatkérő rendelkezésére álló 
anyagi fedezet mértékére tekintettel. Ajánlattevő összességében a második legelőnyösebb ajánlatot adta.

23360549218Krepli Korlátolt Felelősségű Társaság, 9700 Szombathely, Gagarin Utca 19

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem releváns

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár ( Ft/Nap/Flotta): 67 800 + 27 % ÁFA (Ft/ Nap/Flotta): 18 306 Bruttó ajánlati ár ( Ft/Nap/Flotta): 86 106 
Gépjárművek összesített életkora (hónap): 225 A bírálat során megállapítást nyert, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes és az 
ajánlattevőt az eljárásból nem kell kizárni. Az ajánlattevő által adott ajánlati ár megfelelő az Ajánlatkérő rendelkezésére álló 
anyagi fedezet mértékére tekintettel. Ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot adta.

11027683203MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6337 Újtelek, Béke Utca 12

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

2019.05.13

2019.05.13



EKR000223612019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:




