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II.szakasz: Tárgy

gépjármű szállítási feladatok

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 14435305Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Budapesti Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

gépjármű szállítási feladatokKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001524132021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Budapesti Rendőr-főkapitányság 15720388251

Teve Utca 4-6.

Budapest HU120 1139

Balázsné Molnár Krisztina

BalazsneMKZ@budapest.police.hu +36 14435305
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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:

25597/2021A 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

Budapesti Rendőr-főkapitányság részére szolgálati, bűnjeles, balesetes gépjárművek szállítási feladatainak végrehajtása

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik Rész

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

Igen
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V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. értékelési szempont (és összes alszempontja) 
Legkedvezőbb ajánlat: a legalacsonyabb nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat. 
Ajánlattevők a szolgáltatás egységárát ajánlhatják meg, egész számra kerekítve, magyar forint pénznemben.  
 
Pontszámítás módszere: A legkedvezőbb ajánlat a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pedig a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a 
fordított arányosítás módszerével kiszámított kevesebb pontszámot kapja a 0-10 skálán. 
 
P =        (Alegjobb/Avizsgált)* (Pmax - Pmin) + Pmin 
ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa  
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
2. értékelési szempont 
A 2. szempont vonatkozásában ajánlattevőknek meg kell határozniuk azt a leghosszabb időszakot, amennyi alatt Budapest 
közigazgatási területén belül a kiszállást végrehajtják, legfeljebb 2, egyidejű értesítés esetén. 
 
A 3. és az azt követő további értesítés teljesítése során nem a jelen szempont szerinti vállalás, hanem a szerződés tervezetben 
rögzített általános maximális idő figyelembe vételével kell végrehajtani a feladatot. 
 
Pontszámítás módszere: A legkedvezőbb értéket elérő ajánlat a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pedig a legkedvezőbb ajánlathoz 
viszonyítva a fordított arányosítás módszerével kiszámított kevesebb pontszámot kapja a 0-10 skálán. 
 
P =        (Avizsgált– Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb)        * (Pmax - Pmin) + Pmin 
         
ahol  
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa (10) 
Pmin: a pontskála alsó határa (0) 
Alegkedvezőbb: a maximális pontszámhoz rendelt érték (20 perc) 
Alegkedvezőtlenebb: a legmagasabb érvényesen megajánlható érték (60 perc)  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

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:

Szöveges értékelés:

800ATC Aircom Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1.1 motorkerékpár, személygépjármű mentésének Budapest közigazgatási határán belüli ára (nettó Ft/db): 40 000 
1.2 a 3,5 t megengedett össztömeg feletti tehergépjármű mentésének Budapest közigazgatási 
határán belüli ára (nettó Ft/db): 180 000 
1.3 autóbusz mentésének Budapest közigazgatási határán belüli ára (nettó Ft/db): 200 000 
1.4 motorkerékpár, személygépjármű mentésének Budapest közigazgatási határán kívüli ára (nettó Ft/km): 400 
1.5 a 3,5 t megengedett össztömeg feletti tehergépjármű mentésének Budapest közigazgatási 
határán kívüli ára (nettó Ft/db): 800 
1.6 autóbusz mentésének Budapest közigazgatási határán kívüli ára (nettó Ft/db): 900 
1.7 speciális mentés, szállítás, rakodás ára (nettó Ft/óra): 100 000 
1.8 speciális megrendelés esetén a készenléti dí j (nettó Ft/óra): 20 000 
1.9 speciális megrendelés esetén gépjármű áthelyezési díj (nettó Ft/db): 15 000 
2. Kivonulási idő Budapest közigazgatási területén 2 db egyidejű értesítés esetén: 60 
 
Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta.

12484568243ATC Aircom Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1111 Budapest, Vak Bottyán Utca 3.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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:

1.1 motorkerékpár, személygépjármű mentésének Budapest közigazgatási határán belüli ára (nettó Ft/db): 40 000 
1.2 a 3,5 t megengedett össztömeg feletti tehergépjármű mentésének Budapest közigazgatási 
határán belüli ára (nettó Ft/db): 180 000 
1.3 autóbusz mentésének Budapest közigazgatási határán belüli ára (nettó Ft/db): 200 000 
1.4 motorkerékpár, személygépjármű mentésének Budapest közigazgatási határán kívüli ára (nettó Ft/km): 400 
1.5 a 3,5 t megengedett össztömeg feletti tehergépjármű mentésének Budapest közigazgatási 
határán kívüli ára (nettó Ft/db): 800 
1.6 autóbusz mentésének Budapest közigazgatási határán kívüli ára (nettó Ft/db): 900 
1.7 speciális mentés, szállítás, rakodás ára (nettó Ft/óra): 100 000 
1.8 speciális megrendelés esetén a készenléti dí j (nettó Ft/óra): 20 000 
1.9 speciális megrendelés esetén gépjármű áthelyezési díj (nettó Ft/db): 15 000 
 
Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen ajánlatot, ami egyben érvényes.

12484568243ATC Aircom Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1111 
Budapest, Vak Bottyán Utca 3.

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:
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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:

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:

Nincs szerződéskötési moratórium, mivel az eljárásban egy ajánlatot nyújtottak be.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2022.02.10

2022.02.10
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