
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: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

Postai cím: Zsolcai kapu 32.

Város: Miskolc Postai irányítószám: 3527

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)  A közbeszerzés  tárgya:  „A Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Rendőr-főkapitányság
üzemeltetésében  lévő  gépjárművek  javítása,  karbantartása  és  műszaki  vizsgáztatása  2017-
2018”

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

1. rész: Opel Astra H típusú személygépkocsik (85 db)
2. rész: Mikrobuszok, 3,5 tonna alatti tehergépkocsik (22 db)
3. rész: Motorkerékpárok (16 db), segédmotorkerékpárok (17 db) 
4. rész: Egyéb gépjárművek (55 db) (Opel Astra F, G, Corsa, Renault Mégane, Seat
Cordoba, Suzuki Swift, Lada Niva, Nissan Pathfinder), pótkocsik (5 db) 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1)  A Kbt.  mely  része,  illetve  fejezete  szerinti  eljárás  került  alkalmazásra:  Kbt.,
Harmadik rész, XVII. Fejezet, 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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: ------

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)

A Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2017.12.19.

Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2017.12.29.

IV.2.3)  Az  előzetes  piaci  konzultációk  eredményének  ismertetése  érdekében  tett
intézkedések ismertetése: 2  ------  

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2

Közbeszerzési  dokumentumok  elektronikustól  eltérő  módon  történő  rendelkezésre
bocsátásának indoka: ------

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

Ajánlatkérő  az  eljárást  az  1.  rész  vonatkozásában  eredményesnek  minősíti,  nyertes
ajánlattevőként az

1. rész tekintetében: a Miskolc Autóház Kft.-t nevezi meg.

A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

Ajánlatkérő  az  eljárást  a  2.  rész  vonatkozásában  eredményesnek  minősíti,  nyertes
ajánlattevőként a

2. rész tekintetében: a Komplex-Car Bt.-t nevezi meg.

A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

Ajánlatkérő  az  eljárást  a  3.  rész  vonatkozásában  eredményesnek  minősíti,  nyertes
ajánlattevőként a

3. rész tekintetében: a Rebuker Kft.-t, nevezi meg.

A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés

Az eljárás eredményes volt  igen  nem



Ajánlatkérő  az  eljárást  a  4.  rész  vonatkozásában  eredményesnek  minősíti,  nyertes
ajánlattevőként a

4. rész tekintetében: a Komplex-Car Bt.-t nevezi meg.

A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: Vállalkozási szerződés

Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka: 

 A szerződés megkötését megtagadták

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

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: [ 8 ]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

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

1. rész  
Ajánlattevő: Miskolc  Autóház Kft. (3534 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30/A, adószáma:22683579-2-05)
Ajánlattevő  a  nyilatkozatának  megfelelően  hiánytalanul  csatolta  az  alkalmasságát  igazoló

dokumentumokat.
       Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 4500
      Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 4500



      Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 4500
      Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek

(Láng   Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak átlagából
adott százalékos kedvezmény mértéke: 25 %

      Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 6
      Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása:

igen
      Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen

     Ajánlattevő: Trade Univerzum Kft. (3531 Miskolc, Gyár u. 60. adószáma: 23271999-2-05)
Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 4000
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 5000
Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 6000
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng

Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 20 %

Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 3 
Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása: igen
Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: nem

Ajánlattevő: Auto-Carma Szerviz Kft. (3508 Miskolc, Csaba vezér út 70.) adószáma:14157837-2-05

Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 4490
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 4800
Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng

Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 15 %

Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 12 
Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása: igen
Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen

Ajánlattevő: Postaautó Duna Zrt. (4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A.) adószáma:12753671-2-09)

Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng

Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 25 %

Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 6 
Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása: igen
Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen

Ajánlattevő: SZABÓ GYÖRGY EV. Suzuki-Mazda Márkakereskedés és Szerviz (3700 Kazincbarcika,
Gépész utca 9. adószáma: 44978660-2-25

Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 5200
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 6500



Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 6500
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng

Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 26 %

Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 6 
Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása: igen
Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen

2. rész

Ajánlattevő: Trade Univerzum Kft. (3531 Miskolc, Gyár u. 60. adószáma: 23271999-2-05)

Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 4500
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 5000
Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 6000
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng

Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 20 %

Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 3 
Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása: igen
Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: nem

Ajánlattevő: Postaautó Duna Zrt.  (4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A.) adószáma:(12753671-2-
09)

Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng

Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 25 %

Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 6 
Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása: igen
Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen

Ajánlattevő:  Komplex-Car  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Bt. (3533 Miskolc  Lorántffy  Zs.  utca  51.
adószáma:21802223-2-05)

Ajánlattevő  a  nyilatkozatának  megfelelően  hiánytalanul  csatolta  az  alkalmasságát  igazoló
dokumentumokat.

Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 3900
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 5000
Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 5000
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng

Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 30 %

Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 6 
Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása: igen
Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen



Ajánlattevő: Miskolc Autóház Kft. (3534 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30/A, adószáma:22683579-2-05)

Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng

Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 25 %

Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 6 
Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása: igen
Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen

3. rész

Ajánlattevő: Rebuker Kft. (3527 Miskolc, Pázsit u. 22. adószáma:14559150-2-05)

Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 4000
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 4500
Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 8000
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng

Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 30 %

Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): -
Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása: nem
Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: nem

4. rész

Ajánlattevő neve: Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (3533 Miskolc Lorántffy Zs. utca 51.
adószáma:21802223-2-05)

Ajánlattevő  a  nyilatkozatának  megfelelően  hiánytalanul  csatolta  az  alkalmasságát  igazoló
dokumentumokat.

Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 3900
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 5000
Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 5000
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng

Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 30 %

 Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 6 
 Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre   állása: igen
 Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen

Ajánlattevő neve: Miskolc Autóház Kft. (3534 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30/A, adószáma:22683579-2-
05)

Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 5000
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 5000
Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 5000
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng



Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 25 %

Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 6 
Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása: igen
Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen

Ajánlattevő neve: Trade Univerzum Kft.  (3531 Miskolc, Gyár u. 60. adószáma: 23271999-2-05)

Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 4000
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 5000
Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 6000
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng

Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 20 %

Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 3 
Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása: igen
Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: nem

Ajánlattevő neve: Auto-Carma Szerviz Kft. (3508 Miskolc, Csaba vezér út 70.) adószáma:14157837-
2-05  

Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 4490
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 4800
Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng

Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 15 %

Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 12 
Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása: igen
Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen

Ajánlattevő neve: Postaautó Duna Zrt. (4030 Debrecen, Monostorpályi út 35/A.) adószáma:12753671-
2-09

Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 5500
Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek (Láng

Kft.,  Bárdi  Autó Zrt.,  Unix Kft.)  által  alkalmazott  kiskereskedelmi  bruttó  árak átlagából  adott
százalékos kedvezmény mértéke: 25 %

Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon felül (hónap): 6 
Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelkezésre állása: igen
Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen
  

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.)



1. rész: 

 
Az ajánlattevő neve:

Trade Univerzum Kft.
Az ajánlattevő neve:
Auto-Carma Szerviz

Kft.

Az ajánlattevő
neve:

Postaautó Duna
Zrt.

Az értékelés
részszempontja

i
(adott esetben
alszempontjai

is)

A részszem-
pontok

súlyszámai
(adott

esetben az
alszempon-

tok
súlyszámai

is) 

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és  
súlyszám 
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelés
i
pontszám
és  
súlyszám

szorzata

Értéke
lési
pontsz
ám

Értékelési
pontszám
és  
súlyszám 
szorzata

Szerelői óradíj
(nettó Ft/óra) 30 10 300 8,91 267,26 7,27 218,18

Karosszéria
javítási óradíj
(nettó Ft/óra)

15 9 135 9,38 140,63 8,18 122,73

Fényezői óradíj
(nettó Ft/óra) 10 7,50 75 8,18 81,82 8,18 81,82

Alkatrészek 
tekintetében a 
megrendelés 
időpontjában a 
nagyobb alkatrész 
kereskedelmi 
cégek (Láng Kft., 
Bárdi Autó Zrt., 
Unix Kft.) által 
alkalmazott 
kiskereskedelmi 
bruttó árak 
átlagából adott 
százalékos 
kedvezmény 
mértéke:

15 7,69 115,38 5,77 86,54 9,62 144,23

Fődarab 
megbontásával járó
munkák jótállási 
ideje a minimálisan
előírt 6 hónapon 
felül (hónap):

10 2,50 25 10 100 5 50

Klímagáz-feltöltő 
berendezés és 
klímatisztító 
(ózongenerátor) 
berendezés 
rendelkezésre 
állása:

10 10 100 10 100 10 100

Csere nélküli 
szélvédő javítás 
lehetősége:

10 0 0 10 100 10 100



A súlyszámmal 
szorzott értékelési
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként:

750,385 876,242 816,958

 

Ajánlattevő neve:

Szabó György EV.

Ajánlattevő neve:

Miskolc  Autóház
Kft.

Ajánlattevő neve:

Az értékelés
részszemontja

i (adott
esetben

alszempontjai
is)

A részszem-
pontok

súlyszámai

(adott
esetben  az
alszempon-
tok
súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és  
súlyszám  
szorzata

Értékelés
i
pontszám

Értékelési
pontszám
és  
súlyszám  
szorzata

Értékelé
si
pontszá
m

Értékelési
pontszám
és  
súlyszám  
szorzata

Szerelői
óradíj  (nettó
Ft/óra)

30 7,69 230,77 8,89 266,67

Karosszéria
javítási  óradíj
(nettó Ft/óra)

15 6,92 103,85 10 150

Fényezői
óradíj  (nettó
Ft/óra)

10 6,92 69,23 10 100

Alkatrészek
tekintetében  a
megrendelés
időpontjában
a  nagyobb
alkatrész
kereskedelmi
cégek  (Láng
Kft.,  Bárdi
Autó  Zrt.,
Unix  Kft.)
által
alkalmazott
kiskereskedel
mi bruttó árak
átlagából
adott
százalékos
kedvezmény
mértéke:

15 10 150 9,62 144,23

Fődarab
megbontásáva
l járó munkák

10 5 50 5 50



jótállási  ideje
a  minimálisan
előírt  6
hónapon  felül
(hónap):

Klímagáz-
feltöltő
berendezés  és
klímatisztító
(ózongeneráto
r)  berendezés
rendelkezésre

10 10 100 10 100

Csere  nélküli
szélvédő
javítás
lehetősége:

10 10 100 10 100

A
súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnké
nt:

803,846 910,897

2. rész:

Ajánlattevő  neve:
Trade  Univerzum
Kft.

Ajánlattevő
neve:  Komplex-
Car Bt.

Ajánlattevő
neve:
Postaautó
Duna Zrt.

Ajánlattevő
neve:
Miskolc
Autóház Kft.

Az  értékelés
részszemontjai
(adott  esetben
alszempontjai
is)

A részszem-
pontok

súlyszámai

(adott  esetben
az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelés
i
pontszám

Értékelési
pontszám
és  
súlyszám  
szorzata

Értékel
ési
pontszá
m

Értékelés
i
pontszám
és  
súlyszám

szorzata

Érték
elési
ponts
zám

Érték
elési
ponts
zám
és  
súlys
zám  
szorz
ata

Érték
elési
ponts
zám

Értéke
lési
pontsz
ám és  
súlysz
ám  
szorza
ta

Szerelői  óradíj
(nettó Ft/óra)

30 8,67 260 10 300 7,09 212,
73

7,09 212,7
3

Karosszéria
javítási  óradíj
(nettó Ft/óra)

15 10 150 10 150 9,09 136,
36

9,09 136,3
6



Fényezői  óradíj
(nettó Ft/óra)

10 8,33 83,33 10 100 9,09 90,9
1

9,09 90,9
1

Alkatrészek
tekintetében  a
megrendelés
időpontjában  a
nagyobb
alkatrész
kereskedelmi
cégek  (Láng
Kft., Bárdi Autó
Zrt.,  Unix  Kft.)
által
alkalmazott
kiskereskedelmi
bruttó  árak
átlagából  adott
százalékos
kedvezmény
mértéke:

15 6,67 100 10 150 8,33 125 8,33 125

Fődarab
megbontásával
járó  munkák
jótállási  ideje  a
minimálisan
előírt 6 hónapon
felül (hónap):

10 5 50 10 100 10 100 10 100

Klímagáz-
feltöltő
berendezés  és
klímatisztító
(ózongenerátor)
berendezés
rendelkezésre

10 10 100 10 100 10 100 10 100

Csere  nélküli
szélvédő javítás
lehetősége:

10 0 0 10 100 10 100 10 100

A  súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnkén
t:

743,333 1000 865 865



3. rész:

Ajánlattevő neve: Rebuker Kft.

Az értékelés 
részszemontjai (adott 
esetben alszempontjai 
is)

A részszem-pontok 
súlyszámai (adott esetben 
az alszempontok 
súlyszámai is)

Értékelési pontszám Értékelési  pontszám  és  
súlyszám szorzata

Szerelői  óradíj  (nettó
Ft/óra)

30 10 300

Karosszéria  javítási
óradíj (nettó Ft/óra

15 10 150

Fényezői  óradíj  (nettó
Ft/óra)

10 10 100

Alkatrészek  tekintetében
a  megrendelés
időpontjában  a  nagyobb
alkatrész  kereskedelmi
cégek  (Láng Kft.,  Bárdi
Autó  Zrt.,  Unix  Kft.)
által  alkalmazott
kiskereskedelmi  bruttó
árak  átlagából  adott
százalékos  kedvezmény
mértéke:

15 10 150

Fődarab  megbontásával
járó  munkák  jótállási
ideje  a  minimálisan
előírt  6  hónapon  felül
(hónap):

10 0 0

Klímagáz-feltöltő
berendezés  és
klímatisztító
(ózongenerátor)
berendezés
rendelkezésre

10 0 0

Csere  nélküli  szélvédő
javítás lehetősége:

10 0 0



A  súlyszámmal  szorzott
értékelési  pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

700

4. rész:

Ajánlattevő
neve:  Trade
Univerzum Kft.

Ajánlattevő
neve: 

Auto-Carma
Kft.

Ajánlattevő
neve:
Komplex-
Car Bt.

Ajánlattev
ő neve:  

Postaautó
Duna Zrt.

Ajánlatte
vő neve: 

Miskolc
Autóház
Kft.

Az  értékelés
részszemontja
i  (adott
esetben
alszempontjai
is)

A  részszem-
pontok
súlyszámai
(adott
esetben  az
alszemponto
k súlyszámai
is)

Értékel
ési
pontszá
m

Értékelés
i
pontszám
és  
súlyszám

szorzata

Érték
elési
ponts
zám

Érték
elési
ponts
zám
és  
súlys
zám  
szorz
ata

Érték
elési
ponts
zám

Érték
elési
ponts
zám
és  
súlys
zám  
szorz
ata

Érté
kelé
si
pon
tszá
m

Érték
elési
ponts
zám
és  
súlys
zám  
szorz
ata

Érté
kelé
si
pon
tszá
m

Érté
kelés
i
pont
szám
és  
súlys
zám  
szor
zata

Szerelői
óradíj  (nettó
Ft/óra)

30 9,75 292,50 8,69 260,
58

10 300 7,0
9

212,
73

7,8
0

234

Karosszéria
javítási  óradíj
(nettó Ft/óra

15 9,60 144 10 150 9,60 144 8,7
3

130,
91

9,6
0

144

Fényezői
óradíj  (nettó
Ft/óra)

10 8,33 83,33 9,09 90,9
1

10 100 9,0
9

90,9
1

10 100

Alkatrészek
tekintetében  a
megrendelés
időpontjában
a  nagyobb
alkatrész
kereskedelmi
cégek  (Láng
Kft.,  Bárdi

15 6,67 100 5 75 10 150 8,3
3

125 8,3
3

125



Autó  Zrt.,
Unix  Kft.)
által
alkalmazott
kiskereskedel
mi bruttó árak
átlagából
adott
százalékos
kedvezmény
mértéke:

Fődarab
megbontásáva
l járó munkák
jótállási  ideje
a  minimálisan
előírt  6
hónapon  felül
(hónap):

10 2,50 25 10 100 5 50 5 50 5 50

Klímagáz-
feltöltő
berendezés  és
klímatisztító
(ózongeneráto
r)  berendezés
rendelkezésre

10 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100

Csere  nélküli
szélvédő
javítás
lehetősége:

10 0 0 10 100 10 100 10 100 10 100

A
súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnké
nt:

744,83
3

876,
488

944 809,
545

853

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

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

Valamennyi rész vonatkozásában:

Adható pontszám alsó határa: 0

Adható pontszám felső határa: 10

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: 2

Valamennyi rész vonatkozásában:

A) Szerelői óradíj (nettó Ft/óra)

Ajánlattevőnek  a  teljes  nettó  szerelői  óradíjra  kell  ajánlatot  adnia,  magyar  Ft-ban
kifejezve.  A legkedvezőbb,  azaz  a  legalacsonyabb  nettó  szerelői  óradíjat  tartalmazó
ajánlat  az adható maximális  10 pontot  kapja.  Az összes  további  ajánlat  pontszáma a
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi
képlet szerint: 
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ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer  alkalmazásával tört  pontértékek keletkeznek,  akkor azokat  az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

B) Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) 



Ajánlattevőnek a teljes nettó karosszéria javítási óradíjra kell ajánlatot adnia, magyar Ft-
ban kifejezve.  A legkedvezőbb,  azaz a  legalacsonyabb nettó  karosszéria  javítási  díjat
tartalmazó  ajánlat  az  adható  maximális  10  pontot  kapja.  Az  összes  további  ajánlat
pontszáma  a  legkedvezőbb  ajánlathoz  viszonyítva  fordított  arányosítással  kerül
kiszámításra, az alábbi képlet szerint: 
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ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer  alkalmazásával tört  pontértékek keletkeznek,  akkor azokat  az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

C) Fényezői óradíj (nettó Ft/óra)

Ajánlattevőnek  a  teljes  nettó  fényezői  óradíjra  kell  ajánlatot  adnia,  magyar  Ft-ban
kifejezve.  A legkedvezőbb,  azaz  a  legalacsonyabb  nettó  fényezői  óradíjat  tartalmazó
ajánlat  az adható maximális  10 pontot  kapja.  Az összes  további  ajánlat  pontszáma a
legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva fordított arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi



képlet szerint: 
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ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer  alkalmazásával tört  pontértékek keletkeznek,  akkor azokat  az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

         D)  Alkatrészek  tekintetében  a  megrendelés  időpontjában  a  nagyobb  alkatrész
kereskedelmi  cégek  (Láng  Kft.,  Bárdi  Autó  Zrt.,  Unix  Kft.)  által  alkalmazott
kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke.

Ajánlattevőnek  az  alkatrészek  tekintetében  a  megrendelés  időpontjában  a  nagyobb
alkatrész kereskedelmi cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által alkalmazott
kiskereskedelmi  bruttó  árak  átlagából  adott  százalékos  kedvezmény  mértékét  kell
megadnia.  A  legnagyobb,  azaz  a  legkedvezőbb  százalékos  kedvezmény  mértékét
tartalmazó  ajánlat  az  adható  maximális  10  pontot  kapja.  Az  összes  további  ajánlat
pontszáma  a  legkedvezőbb  ajánlathoz  viszonyítva  egyenes  arányosítással  kerül
kiszámításra, az alábbi képlet szerint: 



 INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*
MERGEFORMATINET   INCLUDEPICTURE
"http://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1483032937/207/"  \*

MERGEFORMATINET 

ahol:
P:    a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa



Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer  alkalmazásával tört  pontértékek keletkeznek,  akkor azokat  az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

E) Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje 

Ajánlattevőnek  az  általa  vállalt  többlet  jótállási  időre  kell  ajánlatot  tennie  a  fődarab
megbontásával  járó  munkák  esetében.  A fődarab  fogalma  a  műszaki  leírásban  kerül
meghatározásra. Ajánlatkérő által előírt minimális jótállási idő 6 hónap. Ajánlattevőnek
hónapokban kifejezve  kell  megadnia a  6  hónapon felüli  jótállásra  vonatkozó további
időtartamot.  („6 hónap + <….> hónap”).  Amennyiben Ajánlattevő nem vállal  többlet
jótállást, úgy Ajánlattevő 0 pontot kap. Amennyiben Ajánlattevő a kötelező 6 hónapon
felül további 12, vagy annál több hónapot vállal, Ajánlattevő egységesen 10 pontot kap,
azaz Ajánlatkérő a 12 hónapnál több többlet jótállás vállalása esetén 12 hónapot vesz a
pontszámításnál  figyelembe.  Az  összes  további  ajánlat  pontszáma  a  legkedvezőbb
ajánlathoz viszonyítva egyenes arányosítással kerül kiszámításra, az alábbi képlet szerint:
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MERGEFORMATINET 

ahol:
P:    a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
A legjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

         Megajánlható minimum (a 6 hónapon felül): 0 hónap
         Megajánlható maximum (a 6 hónapon felül): 12 hónap

Ha e módszer  alkalmazásával tört  pontértékek keletkeznek,  akkor azokat  az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

F)  Klímagáz-feltöltő  berendezés  és  klímatisztító  (ózongenerátor)  berendezés
rendelkezésre állása

Amennyiben  Ajánlattevő,  vagy  alvállalkozója  rendelkezik  klímagáz-feltöltő
berendezéssel  és  klímatisztító  (ózongenerátor)  berendezéssel,  úgy  Ajánlattevő  a
maximálisan adható 10 pontot kapja. Abban az esetben ha Ajánlattevő nem rendelkezik
klímagáz-feltöltő  berendezéssel  és  klímatisztító  (ózongenerátor)  berendezéssel,  úgy  0
pontot kap.

G) Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége

Amennyiben Ajánlattevő, vagy alvállalkozója biztosítani tudja a szélvédő csere nélküli
javítási lehetőségét,  úgy Ajánlattevő a maximálisan adható 10 pontot kapja. Abban az
esetben ha Ajánlattevő a csere nélküli szélvédő javítási lehetőséget nem tudja biztosítani,
úgy 0 pontot kap.



      

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:

1. rész tekintetében:                   

név: Miskolc Autóház Kft.
címe: 3534 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30/A,
adószáma: 22683579-2-05 
ellenszolgáltatás összege:  

      Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 4500
      Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 4500
      Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 4500
      Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi

cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó
árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke: 25 %

      Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon
felül (hónap): 6 

      Klímagáz-feltöltő  berendezés  és  klímatisztító  (ózongenerátor)  berendezés
rendelkezésre állása: igen

      Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen

Az ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlat  megfelel  az ajánlattételi  felhívásban, illetve a
dokumentációban meghatározott  követelményeknek,  továbbá a  Miskolc  Autóház Kft.  által
benyújtott ajánlat megfelel az Ajánlatkérő által elvárt ár-érték aránynak. 

2. rész tekintetében:

név: Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
címe: 3533 Miskolc Lorántffy Zs. utca 51. 
adószáma:21802223-2-05
ellenszolgáltatás összege:

      Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 3900
      Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 5000
      Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 5000
      Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi

cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó
árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke: 30 %

      Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon
felül (hónap): 6 

      Klímagáz-feltöltő  berendezés  és  klímatisztító  (ózongenerátor)  berendezés
rendelkezésre állása: igen

      Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen



Az ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, illetve a
dokumentációban  meghatározott  követelményeknek,  továbbá  a  Komplex-Car
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. által benyújtott ajánlat megfelel az Ajánlatkérő által elvárt
ár-érték aránynak. 

3. rész tekintetében:

név: Rebuker Kft. 
címe: 3527 Miskolc, Pázsit u. 22. 
adószáma:14559150-2-05
ellenszolgáltatás összege:

      Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 4000
      Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 4500
      Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 8000
      Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereske
     delmi cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által alkalmazott kiskereske
     delmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke: 30 %
      Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon 
      felül (hónap): -
      Klímagáz-feltöltő berendezés és klímatisztító (ózongenerátor) berendezés rendelke
      zésre állása: nem

        Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: nem

Az ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, illetve a
dokumentációban  meghatározott  követelményeknek,  továbbá  a  Rebuker  Kft. által
benyújtott ajánlat megfelel az Ajánlatkérő által elvárt ár-érték aránynak. 

4. rész tekintetében:

név: Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
címe: 3533 Miskolc Lorántffy Zs. utca 51. 
adószáma:21802223-2-05
ellenszolgáltatás összege:

      Szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 3900
      Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra): 5000
      Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 5000
      Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi

cégek (Láng Kft., Bárdi Autó Zrt., Unix Kft.) által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó
árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke: 30 %

      Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a minimálisan előírt 6 hónapon
felül (hónap): 6 

      Klímagáz-feltöltő  berendezés  és  klímatisztító  (ózongenerátor)  berendezés
rendelkezésre állása: igen

      Csere nélküli szélvédő javítás lehetősége: igen

Az ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, illetve a



dokumentációban  meghatározott  követelményeknek,  továbbá  a  Komplex-Car
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. által benyújtott ajánlat megfelel az Ajánlatkérő által elvárt
ár-érték aránynak. 

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  igen  nem

1. rész tekintetében: nincs alvállalkozó

2. és 4. rész tekintetében: 

A  nyertes  ajánlattevő  ajánlatában  a  közbeszerzésnek  az(ok)  a  része(i),  amely(ek)nek
teljesítéséhez  az  ajánlattevő  alvállalkozót  kíván  igénybe  venni:  autófényezés,  karosszéria
lakatolás

Alvállalkozóra vonatkozó információk: 

Alvállalkozó neve: HRN Autocolour Kft.

Címe:3528 Miskolc, Besenyői út 26.

Adószáma: 23816349-2-05

Alvállalkozó neve: Juhász Péter EV.

Címe: Miskolc, Tüzér u. 12.

Adószáma: 67068559-1-25

3. rész tekintetében:

A  nyertes  ajánlattevő  ajánlatában  a  közbeszerzésnek  az(ok)  a  része(i),  amely(ek)nek
teljesítéséhez  az  ajánlattevő  alvállalkozót  kíván  igénybe  venni:  gépjármű  vizsgáztatás,
gépjármű fényezés

Alvállalkozóra vonatkozó információk: 

Alvállalkozó neve: Pro-Pel Kft.

Címe: 3527 Miskolc, József Attila u. 82.

Adószáma: 11071871-2-05

Alvállalkozó neve: Vittorio Design Kft.

Címe: 3531 Miskolc, Győri kapu 42.

Adószáma: 23421778-2-05

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: 2

1. rész tekintetében: nincs alvállalkozó

2. és 4. rész tekintetében: 

Alvállalkozó neve: HRN Autocolour Kft.

Címe:3528 Miskolc, Besenyői út 26.

Adószáma: 23816349-2-05

Alvállalkozó neve: Juhász Péter EV.

Címe: Miskolc, Tüzér u. 12.

Adószáma: 67068559-1-25

3. rész tekintetében:

Alvállalkozó neve: Pro-Pel Kft.

Címe: 3527 Miskolc, József Attila u. 82.

Adószáma: 11071871-2-05

Alvállalkozó neve: Vittorio Design Kft.

Címe: 3531 Miskolc, Győri kapu 42.

Adószáma: 23421778-2-05

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: --

Név: Pro-Pel Kft.

Adószám: 11071871-2-05

Alkalmassági  követelmény  megjelölése:  a  szerződés  teljesítésében  résztvevő
javítóbázisa/műhelye  rendelkezik  bármely  nemzeti  rendszerben  akkreditált  tanúsító  által
kiadott, az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes jármű és/vagy járműalkatrészek javítására
vonatkozó  MSZ  EN  ISO  9001  (vagy  ezzel  egyenértékű)  bármely  nemzeti  rendszerben
akkreditált  minőségbiztosítási  vagy MSZ EN ISO 14001 (vagy ezzel  egyenértékű) bármely
nemzeti  rendszerben  akkreditált  környezetirányítási  rendszer  minőségbiztosítási
tanúsítvánnyal,  vagy  a  fenti  ISO  szabvány  előírásainak  tartalmilag  mindenben  megfelelő
minőségbiztosítás  vagy  környezetirányítási  intézkedés  egyéb  bizonyítékával,  minden  rész
tekintetében.

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:

1. rész vonatkozásában:

Név: Pro-Pel Kft.

Címe: 3527 Miskolc, József Attila u. 82.

Adószáma:11071871-2-05

Érvénytelenség  indoka:  Ajánlatkérő  a  Pro-Pel  Kft.  ajánlatát  érvénytelennek  minősítette,
tekintettel  arra,  hogy  a  hiánypótlási  felhívás  ellenére  is  fenntartotta  az  ajánlatában  foglalt
észrevételét,  mely  a  felhívásban  foglalt  két  napos  ajánlattételi  határidő  módosítására
vonatkozott, így nem felelt meg az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek. Ajánlatkérő
az  ajánlattételi  felhívásban  foglalt  feltételektől  nem  térhet  el.  Ajánlatkérő  a  Pro-Pel  Kft.
ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősítette.

3. rész vonatkozásában:

Név: Miskolc Autóház Kft.

Címe: 3534 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30/A,

Adószáma: 22683579-2-05 

Ajánlatkérő a Miskolc Autóház Kft. 3. részben tett ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
valamint a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánította, figyelemmel
arra, hogy Ajánlattevő az ajánlatát megfelelő alvállalkozó hiányában visszavonta. 

4. rész vonatkozásában:

Név: Szabó György EV. Suzuki-Mazda Márkakereskedés és Szerviz 

Címe:3700 Kazincbarcika, Gépész utca 9. 

Adószáma: 44978660-2-25

Ajánlatkérő  Szabó  György EV. Suzuki-Mazda  Márkakereskedés  és  Szerviz  4.  részben  tett
ajánlatát  érvénytelennek  nyilvánította  tekintettel  arra,  hogy  az  csak  Suzuki  típusú
gépjárművekre tartalmazott megajánlást. Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő Szabó György EV.
Suzuki-Mazda Márkakereskedés és Szerviz 4. részben tett ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelennek nyilvánította.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k)  által  tett
intézkedések ismertetése: 2 ------

VI. szakasz: Kiegészítő információk



VI.1) További információk: 2

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: (2018/04/21) / Lejárata: (2018/05/02)

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/04/20)

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/04/20)

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 ------

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 ------

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 ------

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 ------

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 ------

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 ------

VI.1.10) További információk: 2 ------

___________________________________________________________________________
_____________________________________________

1    szükség szerinti számban ismételje meg

2    adott esetben

Miskolc, 2018. április „  „
                                
                                                                                   Ruszkai József r. ezredes

rendőrségi főtanácsos
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 
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