
EKR001377882021 2021.12.23 07:45:54

II.szakasz: Tárgy

Gépjármű javítás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://www.police.huA felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 66523701Fax:Telefon:E-mail:

EnikőKapcsolattartó 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

Békés Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

Gépjármű javításKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001377882021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 15720058251

Bartók Béla Út 1-3.

Békéscsaba HU332 5600

Kellermann-né Czipa

kellermannec@bekes.police.hu +36 66523700
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

222A 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 Békés Megyei Rendőr-főkapitányság üzemeltetésében lévő szolgáltai gépjárművek kis- és nagyjavítása, karosszéria javítása, 
fényezése, villamossági javítása, klímaszerelése, karbantartása, időszakos szervizelése, műszaki vizsgára történő felkészítése. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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Az ajánlat teljes egészében megfelel a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. 
 
Az ajánlat értékelése: 

Szöveges értékelés:

1000Autó Garázs Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: 
 
1. SZ/1. szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény: 
Az SZ/1. szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény vonatkozásában ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére, ha a teljesítés helyeként bemutatott telephelye/i szerepel/nek a Közlekedési Hatóság járműfenntartó 
szervezetekről szóló nyilvántartásában.  
Az adatbázist Ajánlatkérő ellenőrizte, és megállapította, hogy a teljesítés helyeként bemutatott telephely szerepel a 
nyilvántartásban. 
 
2. SZ/2. szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény: 
Az SZ/2. szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény vonatkozásában ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére, ha rendelkezik a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti klímagáz értékesítésére és vásárlására 
vonatkozó jogosultsággal.  
Az adatbázist Ajánlatkérő ellenőrizte, és megállapította, hogy az Autó Garázs Kft. szerepel a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 
nyilvántartásában, és rendelkezik klímagáz értékesítésére és vásárlására vonatkozó jogosultsággal. 
 
3.        MSZ/1. műszaki és szakmai alkalmassági követelmény: 
Az MSZ/1. műszaki és szakmai alkalmasság vonatkozásában ajánlattevő alkalmas, ha rendelkezik az ajánlatában a teljesítés 
helyeként megjelölt javítóbázisán  
-        legalább 1 fő legalább szakmunkás bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű, vagy magasabb végzettséggel rendelkező 
autószerelővel,  
-        legalább 1 fő legalább szakmunkás bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű, vagy magasabb végzettséggel rendelkező 
rendelkező autóvillamossági szerelővel,  
-        legalább 1 fő legalább szakmunkás bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű, vagy magasabb végzettséggel rendelkező 
rendelkező karosszéria lakatos szerelővel.  
Az Autó Garázs Kft. a fenti alkalmassági követelmény igazolására vonatkozóan a kért iratokat megfelelően benyújtotta, melyek 
igazolják, hogy az MSZ/1. műszaki és szakmai alkalmassági feltételeket teljesíti.  
 
4.        MSZ/2. műszaki és szakmai alkalmassági követelmény: 
Az MSZ/2. műszaki és szakmai alkalmasság vonatkozásában ajánlattevő alkalmas, ha  
-        rendelkezik az ajánlatában megjelölt javítóbázisán:  
        egyszerre minimum 5 db személygépjármű vagy 2 db személygépjármű és 1 db RABA típusú tehergépjármű fogadására 
alkalmas szerviz épülettel,  
        kalibrált fékpaddal, ami alkalmas személygépkocsik, tehergépkocsik és autóbuszok (maximum 15 fős) felmérésére,  
        kormány holtjáték vizsgáló berendezéssel,  
        klíma feltöltő készülékkel,  
-        a javítási költségeket az AUDATEX program szerinti normaidővel és az ajánlatában meghatározott árakkal kalkulálja és 
számláit szigorúan ehhez igazodva állítja ki. 
Ajánlattevő a fenti feltételek teljesítésére vonatkozóan megfelelően csatolta a kért iratokat, melyekből megállapítható, hogy az 
előírt műszaki felszereltséggel rendelkezik, az MSZ/2. alkalmassági követelményeknek megfelel. 
 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
1.1 Javításhoz felhasznált alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában az új gyári  
alkatrészek beszerzési árából biztosított kedvezmény mértéke: 5% 
1.2 Javításhoz felhasznált alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában az új utángyártott  
alkatrészek beszerzési árából biztosított kedvezmény mértéke: 15% 
2. Megajánlott óradíjak, kiszállási díj és km díjszabás - az alábbi alszempontok alapján: 
2.1 Gépjármű szerelői óradíj: 5 900 Ft/óra 
2.2 Karosszéria szerelői óradíj: 5 900 Ft/óra 
2.3 Fényezői óradíj: 5 900 Ft/óra 
2.4 Autóvillamossági-szerelői óradíj: 5 900 Ft/óra 
Kiszállási díj: 10 000 Ft/alkalom 
Telephely címe, km távolsága: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50., 0,9 km 
Km díjszabás - a gépjárművek szállítására vonatkozóan: 
250 Ft/km 
A díjtételek nettó Ft-ban értendők.

13764533204Autó Garázs Kft, Magyarország 5600 Békéscsaba, Bartók Béla Út 46-50 2760/E/1

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

Az  ellenszolgáltatás összege: 
2. Megajánlott óradíjak, kiszállási díj és km díjszabás - az alábbi alszempontok alapján: 
2.1 Gépjármű szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 5 900 
2.2 Karosszéria szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 5 900 
2.3 Fényezői óradíj (nettó Ft/óra): 5 900 
2.4 Autóvillamossági-szerelői óradíj (nettó Ft/óra): 5 900 
Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom): 10 000 
Telephely címe, km távolsága: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50., 0,9 km 
Km díjszabás (nettó Ft/km) - a gépjárművek szállítására vonatkozóan: 250 
Fentiek alapján a km díjszabás: 250 Ft/km x 0,9 km = 225 Ft 
 
Az ajánlat kiválasztásának indokai: 
A közbeszerzési eljárásban beérkezett egyetlen ajánlat teljes mértékben megfelel a közbeszerzési dokumentumokban előírt 
követelményeknek. Az Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta, átlátható szervezet és nem tartozik a kizáró okok hatálya 
alá. Az ajánlat reális ellenszolgáltatást tartalmaz.

13764533204Autó Garázs Kft, Magyarország 5600 Békéscsaba, Bartók Béla Út 46-50 2760/E/1

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)

1. A javításhoz felhasznált alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában az új gyári/új utángyártott alkatrész beszerzési 
árából biztosított kedvezmény mértéke részszempont esetében a pontkiosztás módszere egyenes arányosítás volt: 
(a vizsgált ajánlat tartalmi eleme / a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme) x kiosztható pontszám maximuma (10) x súly 
 
2. Megajánlott óradíjak és km díjszabás részszempont esetében a pontkiosztás módszere fordított arányosítás volt: 
(a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme / a vizsgált ajánlat tartalmi eleme) x kiosztható pontszám maximuma (10) x súly

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:

Mivel a közbeszerzési eljárásban egyetlen ajánlat érkezett, az ajánlat valamennyi értékelésre kerülő tartalmi 
eleme vonatkozásában a legmagasabb pontszám (10 pont) került kiosztásra. 
 
1. A javításhoz felhasznált alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában az új gyári/új utángyártott 
alkatrész beszerzési árából biztosított kedvezmény mértéke részszempont esetében: 
(a vizsgált ajánlat tartalmi eleme / a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme) x 10 x súly 
1.1 új gyári  alkatrészek esetében: (5%/5%)x10x3=30 pont 
1.2 új utángyártott alkaltrészek esetében: (15%/15%)x10x7=70 pont 
 
A részszempont pontszáma: 100 pont 
 
2. Megajánlott óradíjak és km díjszabás részszempont esetében: 
(a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme / a vizsgált ajánlat tartalmi eleme) x 10 x súly 
2.1 Gépjármű szerelői óradíj: (5900 Ft/óra /5 900 Ft/óra%)x10x22=220 pont 
2.2 Karosszéria szerelői óradíj: (5900 Ft/óra / 5900 Ft/óra%)x10x18=180 pont 
2.3 Fényezői óradíj: (5900 Ft/óra / 5900 Ft/óra%)x10x12=120 pont 
2.4 Autóvillamossági szerelői óradíj: (5900 Ft/óra / 5900 Ft/óra%)x10x18=180 pont 
2.5 Kiszállási díj: (10000 Ft/alkalom / 10000 Ft/alkalom)x10x3=30 pont 
2.6 Km díjszabás:  
az ajánlati ár: 250 Ft/km x 0,9 km=225 Ft 
(225 Ft / 225 Ft)x10x17=170 pont 
A részszempont pontszáma: 900 pont 
 
Pontszám összesen: 1000 pont
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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 Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a nyílt közbeszerzési eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, a 
szerződés a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető, így jelen eljárásban nincs 
szerződéskötési moratórium.

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

A nyertes ajánlattevő nem támaszkodik más szervezet kapacitásaira az alkalmasság igazolásában.

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:

gépjármű karosszéria fényezése, gépjármű szállítás

nem ismert

2021.12.23

2021.12.23
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 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:
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