
EKR001152072019 2020.01.07 17:25:37

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

JNSZMRFK gépjárműveinek javítása I-V.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.police.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

JNSZMRFK gépjárműveinek javítása I-V.Közbeszerzés 
tárgya:
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1.A szerződés száma:

1 - Általános javításRész 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:

2019.10.29

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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkaptányság központi szerződéssel nem rendelkező szolgálati gépjárműveinek külső 
szervizekben végrehajtásra kerülő javítása, alkatrészeinek, téli- és nyári gumijának beszerzése I-V. rész I. rész: A 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tulajdonában és üzemeltetésében lévő személygépkocsiknak, terepjáró 
személygépkocsiknak, mikrobuszoknak, tehergépkocsiknak 3,5 t alatt, utánfutóknak, valamint (max. 15 fős) buszoknak külső 
szervizekben végrehajtásra kerülő általános javítása a szerződés időtartama alatt, de legfeljebb nettó 28.000.000,- forintig II. rész: A 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tulajdonában és üzemeltetésében lévő személygépkocsiknak, terepjáró 
személygépkocsiknak, mikrobuszoknak, tehergépkocsiknak 3,5 t alatt, utánfutóknak, valamint buszoknak (max. 15 fős) külső 
szervizekben végrehajtásra kerülő autóvillamossági javítása a szerződés időtartama alatt, de legfeljebb nettó 2.000.000,- forintig III. 
rész: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tulajdonában és üzemeltetésében lévő személygépkocsiknak, terepjáró 
személygépkocsiknak, mikrobuszoknak, tehergépkocsiknak 3,5 t alatt, utánfutóknak, valamint buszoknak (max. 15 fő) külső 
szervizekben végrehajtásra kerülő karosszéria javítása a szerződés időtartama alatt, de legfeljebb nettó 10.000.000,- forintig IV. rész: 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság tulajdonában és üzemeltetésében lévő személygépkocsiknak, terepjáró 
személygépkocsiknak, mikrobuszoknak, tehergépkocsiknak 3,5 t alatt, utánfutóknak, valamint buszoknak (max. 15 fő) téli- és nyári 
gumiabroncsainak beszerzése a szerződés időtartama alatt, de legfeljebb nettó 8.000.000,- forintig V. rész: A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság tulajdonában és üzemeltetésében lévő személygépkocsik, terepjáró személygépkocsik, mikrobuszok, 
tehergépkocsik 3,5 t alatt, utánfutók, valamint buszok (max. 15 fő) saját gépjárműjavító műhelyben történő javítás során beépítendő 
alkatrészeinek beszerzése a szerződés időtartama alatt, de legfeljebb nettó 20.000.000,- forintig

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a Boto-Car Trade Kft. ajánlattevő nem nyújtotta be az alábbi előírt 
igazolásokat: 1.) a Boto-Car Trade Kft. ajánlattevő nem csatolta be nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás megküldését 
megelőző mérleg fordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről. 2.) 
a Boto-Car Trade Kft. ajánlattevő nem csatolta be nyilatkozatát, hogy rendelkezik a telephelyén – ahol a jármű javításokat végzi - 
egyszerre minimum 2 db gépjármű fogadására alkalmas szerviz épülettel, szerelőaknával. A fentiekre tekintettel a Boto-Car 
Trade Kft. ajánlattevő ajánlatát a közbeszerzés 1. része esetében, a Kbt. 69. § (5) bekezdés a) pontja alapján figyelmen kívül 
kellett hagyni, mely eredménye az, hogy ezen ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pont második fordulata alapján 
érvénytelen, ugyanis nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést.

14944776243Boto-Car Trade Kft, 1092 Budapest, Ráday Utca 60. 1/6

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)

Nettó rezsi óradíj (Ft/óra)/Súlyszám:70, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet / 1. Az arányosítás / aa) 
Fordított arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazza. A javítás során beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a 
referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [minimum: 20 %]/Súlyszám:20, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1
. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazza. Minőség 
szempont: az árajánlat elfogadását követően a javítás megkezdésére vállalt határidő (munkanapban)[maximum: 5 munkanap]/ 
Súlyszám: 10, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet / 1. Az arányosítás / aa) Fordított arányosítás 
alpontnál megadott számítási képletet alkalmazza.

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:

1000

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

Nettó rezsi óradíj (Ft/óra)/Súlyszám:70, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.),
Útmutató 1. számú melléklet / 1. Az arányosítás / aa) Fordított arányosítás alpontnál megadott számítási 
képletet alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 7000. A javítás során beépítésre kerülő 
alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [minimum: 20 %]/Súlyszám:20, 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az 
arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazva Pontszám: 100, 
pontszám és súlyszám szorzata: 2000. Minőség szempont: az árajánlat elfogadását követően a javítás 
megkezdésére vállalt határidő (munkanapban)[maximum: 5 munkanap]/ Súlyszám: 10, A Közbeszerzési 
Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (
KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet / 1. Az arányosítás / aa) Fordított 
arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 
2000. Mindösszesen pontszám: 10000.

Szöveges értékelés:

10000PUL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.) Nettó rezsi óradíj (Ft/óra): nettó 6000,-Ft/óra. 2.) A javítás során 
beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [min.:20%): 20 %. 3.) Az 
árajánlat elfogadását követően a javítás megkezdésére vállalt határidő (munkanapokban) [max.: 5 munkanap): 1 munkanap. Az 
alkalmasság indokolása: ajánlata hiánypótlása után, valamint az ajánlatkérői felhívásra benyújtott igazolások alapján megfelel az 
eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll, a szerződés teljesítéséra alkalmas, érvényes ajánlattevő.

26042730216PUL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, 5000 Szolnok, Delta Utca 21.

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:
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Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.) Nettó rezsi óradíj (Ft/óra): nettó 6000,-Ft/óra. 2.) A javítás során 
beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [min.:20%): 20 %. 3.) Az 

26042730216PUL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, 5000 Szolnok, Delta Utca 21.

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

Az eljárás eredményes volt:

2.A szerződés száma:

2 - Autóvillamossági javításRész száma, elnevezése:

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

Az érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására mivel a Boto-Car Trade Kft. ajánlattevő nem 
nyújtotta be az alábbi előírt igazolásokat: 1.) a Boto-Car Trade Kft. ajánlattevő nem csatolta be nyilatkozatát az eljárást 
megindító felhívás megküldését megelőző mérleg fordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan teljes - általános forgalmi adó 
nélkül számított - árbevételéről. 2.) a Boto-Car Trade Kft. ajánlattevő nem csatolta be nyilatkozatát, hogy rendelkezik a 
telephelyén – ahol a jármű javításokat végzi - egyszerre minimum 2 db gépjármű fogadására alkalmas szerviz épülettel, 
szerelőaknával. Így ajánlatát a közbeszerzés 1. része esetében, a Kbt. 69. § (5) bekezdés a) pontja alapján figyelmen kívül kellett 
hagyni, mely eredménye az, hogy ezen ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pont második fordulata alapján 
érvénytelen, ugyanis nem igazolta megfelelően a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek való 
megfelelést.

14944776243Boto-Car Trade Kft, 1092 Budapest, Ráday Utca 60. 1/6

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 ellenszolgáltatás összege: Nettó rezsi óradíj (Ft/óra): nettó 6000,-Ft/óra. 2.) A javítás során beépítésre kerülő alkatrészek 
tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [min.:20%): 20 %. Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlata 
tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot (összpontszám: 10.000). Ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére, valamint az ajánlat megfelel az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet értékére tekintettel is.

26042730216PUL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, 5000 Szolnok, Delta Utca 21.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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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 ellenszolgáltatás összege: Nettó rezsi óradíj (Ft/óra): nettó 6000,-Ft/óra. 2.) A javítás során beépítésre kerülő alkatrészek 
tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [min.:20%): 20 %. Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlata 
tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot (összpontszám: 10.000) Ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére, valamint az ajánlat megfelel az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet értékére tekintettel is.

26042730216PUL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, 5000 Szolnok, Delta 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)

Nettó rezsi óradíj (Ft/óra)/Súlyszám:70, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet / 1. Az arányosítás / aa) 
Fordított arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazza. A javítás során beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a 
referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [minimum: 20 %]/Súlyszám:20, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1
. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazza. Minőség 
szempont: az árajánlat elfogadását követően a javítás megkezdésére vállalt határidő (munkanapban)[maximum: 5 munkanap]/ 
Súlyszám: 10, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet / 1. Az arányosítás / aa) Fordított arányosítás 
alpontnál megadott számítási képletet alkalmazza.

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:

1000

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

Nettó rezsi óradíj (Ft/óra)/Súlyszám:70, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.),
Útmutató 1. számú melléklet / 1. Az arányosítás / aa) Fordított arányosítás alpontnál megadott számítási 
képletet alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 7000. A javítás során beépítésre kerülő 
alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [minimum: 20 %]/Súlyszám:20, 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az 
arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazva Pontszám: 100, 
pontszám és súlyszám szorzata: 2000. Minőség szempont: az árajánlat elfogadását követően a javítás 
megkezdésére vállalt határidő (munkanapban)[maximum: 5 munkanap]/ Súlyszám: 10, A Közbeszerzési 
Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (
KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet / 1. Az arányosítás / aa) Fordított 
arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 
2000. Mindösszesen pontszám: 10000.

Szöveges értékelés:

10000PUL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

árajánlat elfogadását követően a javítás megkezdésére vállalt határidő (munkanapokban) [max.: 5 munkanap): 1 munkanap. Az 
alkalmasság indokolása: ajánlata hiánypótlása után, valamint az ajánlatkérői felhívásra benyújtott igazolások alapján megfelel az 
eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll, a szerződés teljesítéséra alkalmas, érvényes ajánlattevő.
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Nettó rezsi óradíj (Ft/óra)/Súlyszám:70, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.),
Útmutató 1. számú melléklet / 1. Az arányosítás / aa) Fordított arányosítás alpontnál megadott számítási 
képletet alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 7000. A javítás során beépítésre kerülő 
alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [minimum: 20 %]/Súlyszám:20, 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az 
arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazva Pontszám: 100, 
pontszám és súlyszám szorzata: 2000. Minőség szempont: az árajánlat elfogadását követően a javítás 
megkezdésére vállalt határidő (munkanapban)[maximum: 5 munkanap]/ Súlyszám: 10, A Közbeszerzési 
Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (
KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet / 1. Az arányosítás / aa) Fordított 
arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 
2000. Mindösszesen pontszám: 10000.

Szöveges értékelés:

1000PUL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.) Nettó rezsi óradíj (Ft/óra): nettó 6000,-Ft/óra. 2.) A javítás során 
beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [min.:20%): 20 %. 3.) Az 
árajánlat elfogadását követően a javítás megkezdésére vállalt határidő (munkanapokban) [max.: 5 munkanap): 1 munkanap. Az 
alkalmasság indokolása: ajánlata hiánypótlása után, valamint az ajánlatkérői felhívásra benyújtott igazolások alapján megfelel az 
eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll, a szerződés teljesítéséra alkalmas, érvényes ajánlattevő.

26042730216PUL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, 5000 Szolnok, Delta Utca 21.

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

Az eljárás eredményes volt:

3.A szerződés száma:

3 - Karosszéria javításRész 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:

Igen
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4 - Gumiabroncs beszerzésRész 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:

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 ellenszolgáltatás összege: Nettó rezsi óradíj (Ft/óra): nettó 6000,-Ft/óra. 2.) A javítás során beépítésre kerülő alkatrészek 
tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [min.:20%): 20 %. Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlata 
tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot (összpontszám: 10.000) Ajánlata érvényes, ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére, valamint az ajánlat megfelel az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet értékére tekintettel is.

26042730216PUL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, 5000 Szolnok, Delta 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)

Nettó rezsi óradíj (Ft/óra)/Súlyszám:70, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet / 1. Az arányosítás / aa) 
Fordított arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazza. A javítás során beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a 
referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [minimum: 20 %]/Súlyszám:20, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1
. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazza. Minőség 
szempont: az árajánlat elfogadását követően a javítás megkezdésére vállalt határidő (munkanapban)[maximum: 5 munkanap]/ 
Súlyszám: 10, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet / 1. Az arányosítás / aa) Fordított arányosítás 
alpontnál megadott számítási képletet alkalmazza.

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:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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Az ellenszolgáltatás összege: A referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [minimum: 20 %]: 25 %. Ajánlata 
kiválasztásának indokai: ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot (összpontszám: 10.000) Ajánlata érvényes, 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint az ajánlat megfelel az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet értékére 
tekintettel is.

24840257213PEKRIQ Zrt, 2700 Cegléd, Hold Utca 38

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)

Ár szempont: A referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [minimum: 20 %]/ Súlyszám:80. A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. 
június 04.), Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott számítási képletet 
alkalmazza. Minőség szempont: Vállalt jótállás időtartam a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész hónapokban megadva (
minimum 12 hónap)/ Súlyszám: 20. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az 
arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazza.

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:

1000

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

A referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [minimum: 20 %]/ Súlyszám:80. A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019.
évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes 
arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 
8000. Vállalt jótállás időtartam a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész hónapokban megadva (minimum 
12 hónap)/ Súlyszám: 20. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló 
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú 
melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott számítási képletet 
alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 2000. Mindösszesen pontszám: 10000.

Szöveges értékelés:

1000PEKRIQ Zrt

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.) Vállalt jótállás időtartam a szerződésszerű teljesítéstől számolva 
egész hónapokban megadva (minimum 12 hónap): 24 hónap. 2.) A referenciaárból adott kedvezmény mértéke (%-ban) [minimum
: 20 %]: 25 %. Az alkalmasság indokolása: ajánlata hiánypótlása után megfelel az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési 
dokumentum tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő kizáró okok hatálya 
alatt nem áll, a szerződés teljesítéséra alkalmas, érvényes ajánlattevő.

24840257213PEKRIQ Zrt, 2700 Cegléd, Hold Utca 38

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

Az eljárás eredményes volt:

4.A szerződés száma:

Igen
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Ajánlata értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.) Vállalt jótállás időtartam gyári alkatrészek esetében a szerződésszerű 
teljesítéstől számolva egész hónapokban megadva (min.:12 hónap): 18 hónap. 2.) Vállalt jótállás időtartam utángyártott 
alkatrészek esetében a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész hónapokban megadva (min.:12 hónap): 18 hónap. 3.) A 
referenciaárból adott kedvezmény mértéke gyári alkatrészek esetében (%-ban) [min.: 10%]: 20 %. 4.) A referenciaárból adott 
kedvezmény mértéke utángyártott alkatrészek esetében (%-ban) [min.: 10%]: 36 %. Az alkalmasság indokolása: ajánlata 

10465802244UNIX AUTÓ ÉS ALKATRÉSZKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, 1139 
Budapest, Frangepán Utca 55-57

Ajánlata értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 1.) Vállalt jótállás időtartam gyári alkatrészek esetében a szerződésszerű 
teljesítéstől számolva egész hónapokban megadva (min.:12 hónap): 24 hónap. 2.) Vállalt jótállás időtartam utángyártott 
alkatrészek esetében a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész hónapokban megadva (min.:12 hónap): 24 hónap. 3.) A 
referenciaárból adott kedvezmény mértéke gyári alkatrészek esetében (%-ban) [min.: 10%]: 20 %. 4.) A referenciaárból adott 
kedvezmény mértéke utángyártott alkatrészek esetében (%-ban) [min.: 10%]: 50 %. Az alkalmasság indokolása: ajánlata 
hiánypótlása után megfelel az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum tartalmának, a műszaki leírásban 
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll, a szerződés teljesítéséra alkalmas, 
érvényes ajánlattevő.

24840257213PEKRIQ Zrt, 2700 Cegléd, Hold Utca 38

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

Az eljárás eredményes volt:

5.A szerződés száma:

5 - Autóalkatrész beszerzésRész 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:

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:

Igen
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Ár szempont: 1. részszempont: A referenciaárból adott kedvezmény mértéke gyári alkatrészek esetében (%-ban) [minimum: 10 %]/ 
Súlyszám:40. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes 
arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazza. 2. részszempont: A referenciaárból adott kedvezmény mértéke 
utángyártott alkatrészek esetében (%-ban) [minimum: 20 %]/ Súlyszám:40. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú 
melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazza. Minőség szempont:
Vállalt jótállás időtartam gyári alkatrészek esetében a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész hónapokban megadva (minimum 12 
hónap)/Súlyszám:10. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 

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:

1000

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

A referenciaárból adott kedvezmény mértéke gyári alkatrészek esetében (%-ban) [minimum: 10 %]/ Súlyszám:
40. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet 
melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazva 
Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 4000. A referenciaárból adott kedvezmény mértéke 
utángyártott alkatrészek esetében (%-ban) [minimum: 20 %]/ Súlyszám:40. A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019.
évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes 
arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 
2880. Vállalt jótállás időtartam gyári alkatrészek esetében a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész 
hónapokban megadva (minimum 12 hónap)/Súlyszám:10. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019.
június 04.), Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál 
megadott számítási képletet alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 750. Vállalt jótállás 
időtartam utángyártott alkatrészek esetében a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész hónapokban 
megadva (minimum 12 hónap)/Súlyszám:10. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.),
Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott 
számítási képletet alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 750. Mindösszesen pontszám: 
8380.

Szöveges értékelés:

8380UNIX AUTÓ ÉS ALKATRÉSZKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG

A referenciaárból adott kedvezmény mértéke gyári alkatrészek esetében (%-ban) [minimum: 10 %]/ Súlyszám:
40. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet 
melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazva 
Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 4000. A referenciaárból adott kedvezmény mértéke 
utángyártott alkatrészek esetében (%-ban) [minimum: 20 %]/ Súlyszám:40. A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019.
évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes 
arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 
4000. Vállalt jótállás időtartam gyári alkatrészek esetében a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész 
hónapokban megadva (minimum 12 hónap)/Súlyszám:10. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes 
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019.
június 04.), Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál 
megadott számítási képletet alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 1000. Vállalt jótállás 
időtartam utángyártott alkatrészek esetében a szerződésszerű teljesítéstől számolva egész hónapokban 
megadva (minimum 12 hónap)/Súlyszám:10. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.),
Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott 
számítási képletet alkalmazva Pontszám: 100, pontszám és súlyszám szorzata: 1000. Mindösszesen pontszám: 
10000.

Szöveges értékelés:

10000PEKRIQ Zrt

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

hiánypótlása és az ajánlatkérői felhívásra benyújtott igazolások után megfelel az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési 
dokumentum tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő kizáró okok hatálya 
alatt nem áll, a szerződés teljesítéséra alkalmas, érvényes ajánlattevő.
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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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: A referenciaárból adott kedvezmény mértéke gyári alkatrészek esetében (%-ban) [min.: 10%]: 20 %
. A referenciaárból adott kedvezmény mértéke utángyártott alkatrészek esetében (%-ban) [min.: 10%]: 36 %. Ajánlata 
kiválasztásának indokai: ajánlata tartalmazza a nyertes ajánlattevőt követő következő legkedvezőbb ár-érték arányú ajánlatot (
összpontszám: 8.380)

10465802244UNIX AUTÓ ÉS ALKATRÉSZKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, 1139 Budapest, 
Frangepán Utca 55-57

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 ellenszolgáltatás összege: A referenciaárból adott kedvezmény mértéke gyári alkatrészek esetében (%-ban) [min.: 10%]: 20 %
. A referenciaárból adott kedvezmény mértéke utángyártott alkatrészek esetében (%-ban) [min.: 10%]: 50 %. Ajánlata 
kiválasztásának indokai: ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot (összpontszám: 10.000) Ajánlata érvényes, 
ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint az ajánlat megfelel az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet értékére 
tekintettel is.

24840257213PEKRIQ Zrt, 2700 Cegléd, Hold Utca 38

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)

alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 04.), Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes 
arányosítás alpontnál megadott számítási képletet alkalmazza. Vállalt jótállás időtartam utángyártott alkatrészek esetében a 
szerződésszerű teljesítéstől számolva egész hónapokban megadva (minimum 12 hónap)/Súlyszám:10. A Közbeszerzési Hatóság 
útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. 
június 04.), Útmutató 1. számú melléklet melléklet / 1. Az arányosítás / ab) Egyenes arányosítás alpontnál megadott számítási képletet 
alkalmazza.



EKR001152072019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.12.16 22:02:06 bendiktamas

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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 szerződéskötési moratórium nem vonatkozik a közbeszerzési eljárás 2., 3. és 4. részére, figyelemmel a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) 
pontjára. (az eljárás ugyanis nyílt eljárás volt és a a közbeszerzési eljárás 2., 3. és 4. részére csak egy-egy ajánlatot nyújtottak be).

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.01.17Lejárata:2020.01.08Kezdete:

2020.01.07

2020.01.07




