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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Szolgálati gépjárművek javítása 1011/2019.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.police.hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/
gyor-moson-sopron-megyei-rendor-fokapitanysag

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

Szolgálati gépjárművek javítása 1011/2019.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000664952019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság

EKRSZ_
56070497

Szent Imre Út 2-4.

Győr HU221 9024

Horváth Júlia

horvathju@gyor.police.hu +36 96520000
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Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - GyőrRész száma, elnevezése:

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:

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

A GYMS MRFK győri és soproni területi vonatkozásában a GYMS MRFK tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő, a következő típusú 
gépjárművek és azok fődarabjainak - időszakos átvizsgálása, szemléje, revíziója, - javítása, - karosszéria javítása és fényezése, - 
műszaki vizsgára történő felkészítése, műszaki vizsgáztatása vállalkozási keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (1) a) pontja szerint, 
a keretösszeg kimerülésééig, de legfeljebb 12 hónap időtartamra azzal, az egyes munkák egyedi megrendelésére, külön-külön 
megrendelővel kerül sor. A keretmegállapodás alapján történő egyedi megrendelések határozzák meg az elvégzendő feladatok 
mennyiségét. A rendelkezésre álló keretösszeg felső határa I. rész tekintetében nettó 34.500.000,- Ft, a II. rész tekintetében nettó 
7.000.000,- Ft. Érintett gépjármű-típusok: I. rész tekintetében Győri telephellyel: 99 db gépjármű. Az Ajánlattételi felhívás 14. számú 
melléklete tartalmazza a gépjárművek pontos gyártmány típusát, egyéb fontos műszaki paraméterek és jellemzők szerinti bontásban. A
korábbi évek adatai alapján 12 hónap időtartamra egy gépjárműre átlagosan 3,5 db javítási tevékenység jut, így e rész tekintetében ez 
12 hónap időtartamra várhatóan 347 db javítási munkát jelent. II. rész tekintetében Soproni telephellyel: 21 db gépjármű. Az 
Ajánlattételi felhívás 15. számú melléklete tartalmazza a gépjárművek pontos gyártmány típusát, egyéb fontos műszaki paraméterek és
jellemzők szerinti bontásban. A korábbi évek adatai alapján 12 hónap időtartamra egy gépjárműre átlagosan 3,5 db javítási 
tevékenység jut, így e rész tekintetében ez 12 hónap időtartamra várhatóan 74 db javítási munkát jelent. A következő típusú 
gépjűrművek javítása várható: Opel Astra, Seat Cordoba, RÁBA H9, Opel Vectra, Renault Megane, Ford Transit, Opel Vivaro, Renault 
Master, Nissan Pathfinder, Opel Movano, Audi A4, Volkswagen T4, Skoda Octavia, Skoda Yeti, Mercedes Vito, Citroen Jumper, Skoda 
Fabia, Mitsubishi Canter, Volkswagen T5, Volkswagen Jetta, illetve Kobo-Coop, Pro Kit sport, Sterma, Bán, Skif, Harbeck típusú 
utánfutók. Ajánlattevő vállalja, hogy a fődarab megbontása nélküli javítások, technikai kiszolgálások esetén a megrendelés 
kézhezvételétől számított maximum 3 munkanapos, a fődarab megbontásával járó munkák esetében pedig a megrendelés 
kézhezvételétől számított maximum 10 munkanapos teljesítési határidőt biztosít.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

A Kbt. harmadik része szerinti uniós értékhatár alatti eljárás

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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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)

Az 1-4. sorszámú részszempontok szerint megadott nettó óradíjak pontozása a fordított arányosítás módszerének megfelelően történt. 
Az 5. sorszámú részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazta Ajánlatkérő. A 6. értékelési szempont 
vonatkozásában az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott Útmutató 5.3.3. pontjában megadott pontszámok kerültek alkalmazásra. A 7.
értékelési szempontban az igen válasz esetén 10 pont, nemleges válasz esetén 0 pontot adott Ajánlatkérő.

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:

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentáció, a Kbt. és az egyéb 
jogszabályi előírásoknak.

Szöveges értékelés:

950Fenesi József e.v.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Személy gk. és terepjáró, mikrobusz, kistehergépjármű (3,5 t alatti) javítás nettó óradíja (Ft/óra): 5990; 2. Tehergépjármű (3,5
t feletti) javítás nettó óradíja (Ft/óra): 5990; 3. Gépjármű karosszériajavítás nettó óradíja (Ft/óra): 5990; 4. Gépjármű-fényezés 
nettó óradíja (Ft/óra): 5990; 5. Alkatrészeknél a megrendelés időpontjában 3 alkatrész kereskedelmi cég (Láng Kft., Unix Autó 
Kft., Bárdi Autó Zrt.) által alkalmazott kisker. br. árak számtani átlagából adott kedvezmény (%): 20; 6. Járulékos költségeket 
befolyásoló telephelytávolság Győr közigazgatási határától számítva (km): 0; Ajánlattevő által megjelölt telephely címe: 9027 
Győr, Szittya u. 5. 7. Vállalási határidő tekintetében soron kívüliség biztosítása (igen/nem) soron kívüliség vállalása: gépjármű 
teljesítési helyre történő megérkezését követő 24 órán belül megkezdi a javítást: Igen. Ajánlattevő benyújtott ajánlata - az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolásával - megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentáció, a
Kbt. és az egyéb jogszabályi előírásoknak.

46618647228Fenesi József e.v., 9027 Győr, Szittya Utca 5.

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

1A 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:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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
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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:

A szerződés száma:

2 - SopronRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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:

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:

Csonka Zoltán egyéni vállalkozó, adószám: 60295374-1-28, műszaki-szakmai alkalmasság

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Személy gk. és terepjáró, mikrobusz, kistehergépjármű (3,5 t alatti) javítás nettó óradíja (Ft/óra): 5990; 2. Tehergépjármű (3,5
t feletti) javítás nettó óradíja (Ft/óra): 5990; 3. Gépjármű karosszériajavítás nettó óradíja (Ft/óra): 5990; 4. Gépjármű-fényezés 
nettó óradíja (Ft/óra): 5990; 5. Alkatrészeknél a megrendelés időpontjában 3 alkatrész kereskedelmi cég (Láng Kft., Unix Autó 
Kft., Bárdi Autó Zrt.) által alkalmazott kisker. br. árak számtani átlagából adott kedvezmény (%): 20; 6. Járulékos költségeket 
befolyásoló telephelytávolság Győr közigazgatási határától számítva (km): 0; Ajánlattevő által megjelölt telephely címe: 9027 
Győr, Szittya u. 5. 7. Vállalási határidő tekintetében soron kívüliség biztosítása (igen/nem) soron kívüliség vállalása: gépjármű 
teljesítési helyre történő megérkezését követő 24 órán belül megkezdi a javítást: Igen. Ajánlattevő nyújtotta be a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot.

46618647228Fenesi József e.v., 9027 Győr, Szittya Utca 5.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

autófényezés

Csonka Zoltán egyéni vállalkozó, 60295374-1-28

Igen
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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)

Az 1-4. sorszámú részszempontok szerint megadott nettó óradíjak pontozása a fordított arányosítás módszerének megfelelően történt. 
Az 5. sorszámú részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazta Ajánlatkérő. A 6. értékelési szempont 
vonatkozásában az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott Útmutató 5.3.3. pontjában megadott pontszámok kerültek alkalmazásra. A 7.
értékelési szempontban az igen válasz esetén 10 pont, nemleges válasz esetén 0 pontot adott Ajánlatkérő.

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

Ajánlattevő a 6. értékelési szempontban meghatározott telephely távolságot 4 km-ben határozta meg, azonban 
telephelyeként a 9400 Sopron, Fuvaros u. 2. számot jelölte meg, mely Sopron közigazgatási határán belül 
található. Ajánlatkérő az ellentmondás feloldására felvilágosítást kért ajánlattevőtől. Ajánlattevő a felvilágosítás
keretében előadta, hogy a távolság meghatározásánál elkerülte figyelmét, hogy azt csak Sopron közigazgatási 
határán kívül kell alkalmazni és a 4 km a közigazgatási határon belüli távolságra értendő. Az ellentmondás a 
felvilágosítás megadásával feloldásra került, ennélfogva a közbeszerzési dokumentáció részét képező Útmutató
5.3.3. pontjában meghatározott 9 pont helyett 10 pont adható. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívás, a közbeszerzési dokumentáció, a Kbt. és az egyéb jogszabályi előírásoknak.

Szöveges értékelés:

950Kudo Trade Plus KFT

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Személy gk. és terepjáró, mikrobusz, kistehergépjármű (3,5 t alatti) javítás nettó óradíja (Ft/óra): 14000; 2. Tehergépjármű (
3,5 t feletti) javítás nettó óradíja (Ft/óra): 16000; 3. Gépjármű karosszériajavítás nettó óradíja (Ft/óra): 4000; 4. 
Gépjármű-fényezés nettó óradíja (Ft/óra): 4000; 5. Alkatrészeknél a megrendelés időpontjában 3 alkatrész kereskedelmi cég (
Láng Kft., Unix Autó Kft., Bárdi Autó Zrt.) által alkalmazott kisker. br. árak számtani átlagából adott kedvezmény (%): 30; 6. 
Járulékos költségeket befolyásoló telephelytávolság Sopron közigazgatási határától számítva (km): 4; Ajánlattevő által megjelölt 
telephely címe: 9400 Sopron, Fuvaros út 2. 7. Vállalási határidő tekintetében soron kívüliség biztosítása (igen/nem) soron 
kívüliség vállalása: gépjármű teljesítési helyre történő megérkezését követő 24 órán belül megkezdi a javítást: Igen. Ajánlattevő 
benyújtott ajánlata - az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolásával - megfelel az ajánlattételi felhívás, a 
közbeszerzési dokumentáció, a Kbt. és az egyéb jogszabályi előírásoknak.

11967053208Kudo Trade Plus KFT, 9400 Sopron, Fuvaros Utca 2

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

1A 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:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A moratórium mellőzésre kerül tekintettel arra, hogy a Kbt.131. § (8) bek. a) pontja alapján szerződéskötési moratórium alóli kivételi 
körbe tartozik.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) 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.2.12) 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:

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:

Az 1-4. sorszámú részszempontok szerint megadott nettó óradíjak pontozása a fordított arányosítás módszerének megfelelően 
történt. Az 5. sorszámú részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazta Ajánlatkérő. A 6. értékelési 
szempont vonatkozásában az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott Útmutató 5.3.3. pontjában megadott pontszámok kerültek 
alkalmazásra. A 7. értékelési szempontban az igen válasz esetén 10 pont, nemleges válasz esetén 0 pontot adott Ajánlatkérő. 
Ajánlattevő nyújtotta be a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot.
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