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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 28200210Fax:+36 306324395Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14435260Fax: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:

Mercedes gépjárművek karbantartásaKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000804352021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Budapesti Rendőr-főkapitányság 15720388251

Teve Utca 4-6.

Budapest HU120 1139

Butkai Zoltán

ButkaiZ@budapest.police.hu +36 203339224

www.brfk.hu

Perfekt-Tender Korlátolt Felelősségű Társaság 23581951213

Márai Sándor Utca 76.

Őrbottyán HU 2162

Kalapos Attila

info@perfekt-tender.hu

www.brfk.hu
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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:

168A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 168-440134A 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

II.szakasz: Tárgy

43 db Mercedes B220 típusú gépjármű teljes körű garanciális és szavatossági időn túli javítása, kárjavítása, valamint a gépjárművek 
időszakos műszaki vizsgáztatása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Mercedes gépjárművek karbantartása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. II. rész, XV. Fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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14059296242Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1173 
Budapest, Kistanya Utca 9/b

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)

Értékelési szempontok:  
1. Megnevezés: "Beszerelt alkatrészek nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%) "; Súlyszám: 30; Értékelési módszer: Egyenes 
arányosítás; Maximális érték: 50 A maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a 
pontszámítás során!; Minimális érték: 0 A minimális értéknél kisebb megajánlás esetén a minimális érték kerül figyelembe vételre a 
pontszámítás során! 
2. Megnevezés: "Többlet jótállás időtartama a gépjárműjavítás tekintetében (hónap) "; Súlyszám: 10; Értékelési módszer: Egyenes 
arányosítás; Maximális érték: 12 A maximális értéknél nagyobb megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a 
pontszámítás során!; Minimális érték: 0 A minimális értéknél kisebb megajánlás esetén a minimális érték kerül figyelembe vételre a 
pontszámítás során! 
3. Megnevezés: "Gépjármű szerelés rezsióradíja (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 30; Értékelési módszer: Fordított arányosítás 
4. Megnevezés: "Karosszéria lakatos munka rezsióradíja (nettó Ft/óra) "; Súlyszám: 30; Értékelési módszer: Fordított arányosítás 

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:

1000Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Beszerelt alkatrészek nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%)35 2. Többlet jótállás időtartama a gépjárműjavítás 
tekintetében (hónap)12 3. Gépjármű szerelés rezsióradíja (nettó Ft/óra)5800 4. Karosszéria lakatos munka rezsióradíja (nettó 
Ft/óra) 6800  
Indokolás: A benyújtott ajánlat a törvényben és az eljárást megindító felhívásban meghatározott formai és tartalmi 
követelményeknek megfelel. Ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, az eljárásból nem került kizárásra. Tekintettel 
arra, hogy Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat a megfelelő tartalommal benyújtotta, így érvénytelenség 
megállapítására nem került sor.

14059296242Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1173 Budapest, Kistanya Utca 9/b

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

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

IgenV. szakasz előtöltése az automatikus értékelés eredménye alapján

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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-        Ajánlattevő az EEKD III. rész C pont Csődegyezség hitelezőkkel pontjának kitöltése során az „Ez az információ 
elektronikusan elérhető?” lehetőségnél a „nem” választ jelölte meg, holott az információ elektronikusan elérhető. 
-        Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI.3. További információk pontjában az alábbiakat írta elő: „AT-nek legkésőbb a 
szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell érvényes telep-hely biztosítással, melyet a szerződés teljes időtartama alatt 
köteles fenntartani, valamint a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell Mercedes típusú gépjárművek hibakód 
olvasásához XENTRY DIAGNOSIS gyári hibakód olvasóval.” 
Az ajánlat részeként a Nyilatkozatösszeállítóban megtett ajánlattevői nyilatkozat a fent előírt feltételek el nem fogadását 
tartalmazza. 
Ajánlattevő a fentiekre irányuló hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget.   
-        Ajánlatkérő 2021. szeptember 28. napján a Kbt. 72.§ (1) bekezdés szerint árindokolás kérést küldött, melynek Ajánlattevő 
nem tett eleget, így az ajánlati ár alátámasztása nem történt meg, az ajánlati árának megfelelősége nem állapítható meg. 

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

Érvénytelenítés jogcíme:

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

Ajánlattevő az EEKD III. rész B pont Társadalombiztosítási járulékfizetés elmulasztása alpont kitöltése során az „Ez az 
információ elektronikusan elérhető?” lehetőségnél a „nem” választ jelölte meg, holott ez az információ elektronikusan elérhető, 
ezen kizáró okokra vonatkozóan elektronikus adat-bázis rendelkezésre áll. 
Ajánlattevő az EEKD III. rész C pont Fizetésképtelenség, A nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet, 
Felszámoló által kezelt vagyon, Üzleti tevékenység felfüggesztése alpontjai kitöltése során az „Ez az információ elektronikusan 
elérhető?” lehetőségnél a „nem” választ jelölte meg, holott ez az információ elektronikusan elérhető, ezen kizáró okokra 
vonatkozóan elektronikus adatbázis rendelkezésre áll. 

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

Érvénytelenítés jogcíme:

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

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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Beszerelt alkatrészek nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%)35 2. Többlet jótállás időtartama a gépjárműjavítás 
tekintetében (hónap)12 3. Gépjármű szerelés rezsióradíja (nettó Ft/óra)5800 4. Karosszéria lakatos munka rezsióradíja (nettó Ft
/óra) 6800 ajánlattal, mivel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint az ajánlat a gazdasági 
észszerűséggel összeegyeztethető és teljesíthető feltételeket tartalmaz, a legjobb ár-érték arányú ajánlatot ezen ajánlattevő 
tette, a keretszerződés megkötésére való tekintettel az ajánlati ár a fedezetnek megfelelő. 
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

A Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésének alkalmazása miatt az alábbi ajánlatok bírálatára nem került sor:  
 
Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft. 1133 Budapest Kárpát Utca 21. 10445952-2-44 
Beszerelt alkatrészek nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%) :10  
Többlet jótállás időtartama a gépjárműjavítás tekintetében (hónap) :12  
Gépjármű szerelés rezsióradíja (nettó Ft/óra): 24 310  
Karosszéria lakatos munka rezsióradíja (nettó Ft/óra) : 24 310 
 
Airport Szervíz Konzorcium kft. 1195 Budapest Üllői Út 309. 23508822-2-43 
Petrányi-Autó Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság1106 Budapest Kerepesi Út 105. 10491551-2-44 (közös ajánlattevő)  
Beszerelt alkatrészek nettó listaárból adott kedvezmény mértéke (%) :21 
Többlet jótállás időtartama a gépjárműjavítás tekintetében (hónap) :12 
Gépjármű szerelés rezsióradíja (nettó Ft/óra):11 000 
Karosszéria lakatos munka rezsióradíja (nettó Ft/óra) :13 000

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:

2021.11.19Lejárata:2021.11.09Kezdete:

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:

2021.11.09

2021.11.09
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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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