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II.szakasz: Tárgy

II.2) A beszerzés mennyisége

Opel gyártmányú gépkocsik javítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az 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:

Opel gyártmányú gépkocsik javításaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001081912021

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

www.brfk.police.hu
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A 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:

19917/2021A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 204-533409A 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 BRFK GI Műszaki Osztály kezelésében lévő, jelenleg 103 darab Opel gyártmányú szolgálati gépjármű karbantartása és javítása 
vállalkozási keretszerződés keretében, legfeljebb nettó 39 370 079 Ft keretösszeg erejéig.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második Rész

Uniós Nyílt eljárás

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

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

Árszempont (1.1 és 1.2 alszempontok): 
 
Az ajánlatkérő az 1.1 és 1.2 értékelési alszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 
pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása fordított arányosítással történik. A legalacsonyabb 
adható pontszám 0 (nulla). 
Az értékelés módszere képlettel leírva: 
 
P =        Alegjobb        * (Pmax - Pmin) + Pmin 
        Avizsgált         
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; 
 
4.3.        Árszempont (1.3) és Minőségi szempont (2.): 
 
Az 1.3 értékelési alszempont és a 2. értékelési szempont vonatkozásában a 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        * (Pmax - Pmin) + Pmin 
        Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb         
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 (40% és 12 hónap) 
Alegkedvezőtlenebb: a legalacsonyabb megajánlható érték (0% és 0 hónap)  
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:

845Schiller Autóház Korlátolt felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1.1 gépjármű javítás és autóvillamossági szerelés óradíja (nettó Ft/óra):12 500 
1.2 karosszéria javítás és fényező óradíj (nettó Ft/óra):14 630 
1.3 beszerelt alkatrész esetében a kedvezmény mértéke (%) :26 
2. Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendeletben 
meghatározott mértéken felüli többlet jótállás a gépjárműjavítás 
tekintetében (0-12 hónap): 6 
 
Ajánlattevő alkalmasságát teljeskörűen igazolta.

10260999241Schiller Autóház Korlátolt felelősségű Társaság, Magyarország 1133 Budapest, Dráva Utca 17.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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Az érvénytelenség részletes indokolása a 2021. december 23-án megküldött tájékoztatásban szerepel.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

10539325241DEKTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1025 Budapest, Törökvész Út 46/c

Az érvénytelenség részletes indokolása a 2022. február 26-án megküldött tájékoztatásban szerepel.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

22623874241NAFTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 
Budapest, IV., Zsilip Utca 3

Az érvénytelenség részletes indokolása a 2022. február 26-án megküldött tájékoztatásban szerepel.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

14059296242Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1173 Budapest, Kistanya Utca 9. 2. ép.

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

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

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen érvényes ajánlatot, mely így az értékelési szempontrendszer alapján a legkedvezőbb.

10260999241Schiller Autóház Korlátolt felelősségű Társaság, Magyarország 1133 Budapest, Dráva Utca 17.

fődarab felújítás, gépkocsi szállítás

Autó Mészáros junior Bt. - 1039 Budapest, Szent István u 123. - 20242365-2-41, H&H ASSISTANCE Kft. - 1046 Budapest, 
Vécsey Károly u 103. - 12930698-2-41
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.04.04Lejárata:2022.03.25Kezdete:

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:

Az érvénytelenség részletes indokolása a 2021. december 23-án megküldött tájékoztatásban szerepel.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
● Kbt. 73.§ (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást 
vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]

Érvénytelenítés jogcíme:

12981584243CAR-ÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1225 
Budapest, Szabadság utca 5

Az érvénytelenség részletes indokolása a 2022. március 11-én megküldött tájékoztatásban szerepel.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

13530772243LANZS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1183 Budapest, 
Gyömrői Út 93-95

2022.03.25

2022.03.25
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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