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II.szakasz: Tárgy

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

2022. B.-A.-Z. MRFK gépjárműjavítás

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.bazmrfk.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 46514535Fax: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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

2022. B.-A.-Z. MRFK gépjárműjavításKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000813022022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság

15720144251

Zsolcai Kapu 32

Miskolc HU311 3527

Kertészné dr. Kocsis Krisztina

kocsisk@borsod.police.hu +36 205190712
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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:

117A 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

Ajánlatkérő az alábbiakban részletezett gépjárműparkjának gépjármű javítási és szervizelési feladatainak elvégzése 12 havi 
időtartamra, illetve a megadott keretösszeg kimerüléséig. Ajánlatkérő kijelenti, hogy amennyiben a 12 hónapos futamidő letelik, de a 
rendelkezésre álló fedezetigazolásban szereplő keret nem kerül felhasználásra,  Ajánlatkérő a különbözetet többletként lehívhatja, 
ezen esetben a szerződés időtartama arányosan, de legfeljebb további 6 hónappal meghosszabbodik. A keretösszegre vállalt lehívási 
kötelezettség mértéke 100 %.
Teljes mennyiség: 291 db
A beszerzés mennyisége, értéke:

1.        rész – Opel „H” „G” „J” személygépjárműve 30 db: rendelkezésre álló keretösszeg nettó 4 950 000 Ft
2.        rész – Mercedes Benz 32 db: rendelkezésre álló keretösszeg nettó 9 000 000 Ft
3.        rész – VW, Seat, Audi 49 db: rendelkezésre álló keretösszeg nettó 4 950 000 Ft
4.        rész: – Skoda Fabia, Yeti28 db: rendelkezésre álló keretösszeg nettó 4 950 000 Ft
5.        rész: – Skoda Octavia 2005-2014 28 db: rendelkezésre álló keretösszeg nettó 4 950 000 Ft
6.        rész: – Skoda Octavia 2015-2017 19 db: rendelkezésre álló keretösszeg nettó 4 950 000 Ft
7.        rész – Skoda Octavia 2017-től 49 db: rendelkezésre álló keretösszeg nettó 9 000 000 Ft
8.        rész: – Egyéb 46 db: rendelkezésre álló keretösszeg nettó 4 950 000 Ft

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő nem rendelkezik információval a járművek amortizálódásából adódó többletjavításról, valamint a 
saját üzemeltetésében lévő gépjármű műhelye további kapacitáscsökkenéséről, így a szerződés teljesítése során a beszerzés tárgya 
szerinti szolgáltatás mennyisége változhat. 
A Kbt. 61. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő kijelenti, hogy Ajánlattevők mind a nyolc rész tekintetében benyújthatnak ajánlatot. 
Ajánlatkérő nem korlátozza az egy Ajánlattevő által maximálisan elnyerhető részek számát. 

Kbt. Harmadik Rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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

Szöveges értékelés:

1000Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Szöveges értékelés:

942MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

624Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Szerelői óradíj:7800.-
Karosszéria javítási óradíj:7800
Fényezői óradíj:7800
Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

21802223205Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 3533 Miskolc, Lórántffy 
Zsuzsanna Utca 51 33778/4

Szerelői óradíj:8500.-
Karosszéria javítási óradíj:8500
Fényezői óradíj:8500
Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

22683579205MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
3534 Miskolc, Lorántffy Zs. Utca 30/A

Szerelői óradíj:15000.-
Karosszéria javítási óradíj:15000
Fényezői óradíj:15000
Kedvezmény:20
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

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

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Opel "H" "G" "J" személygépjárművekRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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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:

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, összességében legkedvezőbb ajánlat
Ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel, így ajánlata érvényes. Az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat megfelelően benyújtotta, a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya alatt nem 
áll. ajánlata tartalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

21802223205Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 3533 Miskolc, Lórántffy 
Zsuzsanna Utca 51 33778/4

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: "Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a kötelező 6 hónapon felül. A megajánlható érték 0-12 hónap 
(egész hónapokban)."; Súlyszám: 10; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 24 A maximális értéknél nagyobb 
megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során!
2. Megnevezés: "Szerelői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 30; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
3. Megnevezés: "Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) "; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
4. Megnevezés: "Fényezői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
5. Megnevezés: "Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek által alkalmazott 
kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Egyenes 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:

101
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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: "Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a kötelező 6 hónapon felül. A megajánlható érték 0-12 hónap 
(egész hónapokban)."; Súlyszám: 10; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 24 A maximális értéknél nagyobb 
megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során!
2. Megnevezés: "Szerelői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 30; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
3. Megnevezés: "Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) "; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
4. Megnevezés: "Fényezői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
5. Megnevezés: "Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek által alkalmazott 
kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Egyenes 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:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

624Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Szerelői óradíj:15000.-
Karosszéria javítási óradíj:15000
Fényezői óradíj:15000
Kedvezmény:20
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

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

Szerelői óradíj:7800.-
Karosszéria javítási óradíj:7800
Fényezői óradíj:7800
Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

21802223205Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 3533 Miskolc, Lórántffy 
Zsuzsanna Utca 51 33778/4

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Mercedes Benz gépjárművekRész száma, elnevezése:

Igen
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21802223205Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 3533 Miskolc, Lórántffy 
Zsuzsanna Utca 51 33778/4

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - Seat, VW, Audi személygépjárművekRész száma, elnevezése:

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:

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő, összességében legkedvezőbb ajánlat.
Ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel, így ajánlata érvényes. Az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat megfelelően benyújtotta, a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya alatt nem 
áll. ajánlata tartalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

21802223205Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 3533 Miskolc, Lórántffy 
Zsuzsanna Utca 51 33778/4

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Igen
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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: "Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a kötelező 6 hónapon felül. A megajánlható érték 0-12 hónap 
(egész hónapokban)."; Súlyszám: 10; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 24 A maximális értéknél nagyobb 
megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során!
2. Megnevezés: "Szerelői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 30; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
3. Megnevezés: "Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) "; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
4. Megnevezés: "Fényezői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
5. Megnevezés: "Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek által alkalmazott 
kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Egyenes 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:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

624Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

983MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Szerelői óradíj:15000.-
Karosszéria javítási óradíj:15000
Fényezői óradíj:15000
Kedvezmény:20
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

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

Szerelői óradíj:8000.-
Karosszéria javítási óradíj:8000
Fényezői óradíj:8000
Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

22683579205MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
3534 Miskolc, Lorántffy Zs. Utca 30/A

Szerelői óradíj:7800.-
Karosszéria javítási óradíj:7800
Fényezői óradíj:7800
Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6
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Szerelői óradíj:7500.-
Karosszéria javítási óradíj:7500
Fényezői óradíj:7500

22683579205MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
3534 Miskolc, Lorántffy Zs. Utca 30/A

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - Skoda Fabia, Yeti típusú személygépjárművekRész száma, elnevezése:

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:

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, összességében legkedvezőbb ajánlat
Ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel, így ajánlata érvényes. Az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat megfelelően benyújtotta, a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya alatt nem 
áll. ajánlata tartalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

21802223205Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 3533 Miskolc, Lórántffy 
Zsuzsanna Utca 51 33778/4

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

Igen
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22683579205MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3534 

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: "Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a kötelező 6 hónapon felül. A megajánlható érték 0-12 hónap 
(egész hónapokban)."; Súlyszám: 10; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 24 A maximális értéknél nagyobb 
megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során!
2. Megnevezés: "Szerelői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 30; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
3. Megnevezés: "Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) "; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
4. Megnevezés: "Fényezői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
5. Megnevezés: "Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek által alkalmazott 
kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Egyenes 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:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

610Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

972Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Szöveges értékelés:

1000MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Szerelői óradíj:15000.-
Karosszéria javítási óradíj:15000
Fényezői óradíj:15000
Kedvezmény:20
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

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

Szerelői óradíj:7800.-
Karosszéria javítási óradíj:7800
Fényezői óradíj:7800
Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

21802223205Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 3533 Miskolc, Lórántffy 
Zsuzsanna Utca 51 33778/4

Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6
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Szerelői óradíj:7500.-
Karosszéria javítási óradíj:7500
Fényezői óradíj:7500
Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

22683579205MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
3534 Miskolc, Lorántffy Zs. Utca 30/A

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

5 - Skoda Octavia (2005-14 évj.) típusú szg. járművekRész száma, elnevezése:

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:

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, összességében legkedvezőbb ajánlat
Ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel, így ajánlata érvényes. Az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat megfelelően benyújtotta, a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya alatt nem 
áll. ajánlata tartalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

Miskolc, Lorántffy Zs. Utca 30/A

Igen
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a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, összességében legkedvezőbb ajánlat
Ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel, így ajánlata érvényes. Az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 

22683579205MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3534 
Miskolc, Lorántffy Zs. Utca 30/A

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: "Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a kötelező 6 hónapon felül. A megajánlható érték 0-12 hónap 
(egész hónapokban)."; Súlyszám: 10; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 24 A maximális értéknél nagyobb 
megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során!
2. Megnevezés: "Szerelői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 30; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
3. Megnevezés: "Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) "; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
4. Megnevezés: "Fényezői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
5. Megnevezés: "Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek által alkalmazott 
kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Egyenes 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:

101

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

Szöveges értékelés:

610Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

972Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Szöveges értékelés:

1000MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Szerelői óradíj:15000.-
Karosszéria javítási óradíj:15000
Fényezői óradíj:15000
Kedvezmény:20
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

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

Szerelői óradíj:7800.-
Karosszéria javítási óradíj:7800
Fényezői óradíj:7800
Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

21802223205Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 3533 Miskolc, Lórántffy 
Zsuzsanna Utca 51 33778/4
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Szerelői óradíj:7800.-
Karosszéria javítási óradíj:7800

21802223205Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 3533 Miskolc, Lórántffy 
Zsuzsanna Utca 51 33778/4

Szerelői óradíj:7500.-
Karosszéria javítási óradíj:7500
Fényezői óradíj:7500
Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

22683579205MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
3534 Miskolc, Lorántffy Zs. Utca 30/A

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

6 - Skoda Octavia (2015-17 évj.) típusú szg. járművekRész száma, elnevezése:

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:

igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat megfelelően benyújtotta, a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya alatt nem 
áll. ajánlata tartalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

Igen
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NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, összességében legkedvezőbb ajánlat
Ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel, így ajánlata érvényes. Az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat megfelelően benyújtotta, a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya alatt nem 
áll. ajánlata tartalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

22683579205MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 3534 
Miskolc, Lorántffy Zs. Utca 30/A

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: "Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a kötelező 6 hónapon felül. A megajánlható érték 0-12 hónap 
(egész hónapokban)."; Súlyszám: 10; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 24 A maximális értéknél nagyobb 
megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során!
2. Megnevezés: "Szerelői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 30; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
3. Megnevezés: "Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) "; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
4. Megnevezés: "Fényezői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
5. Megnevezés: "Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek által alkalmazott 
kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Egyenes 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:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

610Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

972Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Szöveges értékelés:

1000MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Szerelői óradíj:15000.-
Karosszéria javítási óradíj:15000
Fényezői óradíj:15000
Kedvezmény:20
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

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

Fényezői óradíj:7800
Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6
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Szerelői óradíj:7500.-
Karosszéria javítási óradíj:7500
Fényezői óradíj:7500
Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

22683579205MISKOLC AUTÓHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
3534 Miskolc, Lorántffy Zs. Utca 30/A

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

● ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés 
felmondásának lenne helye [Kbt. 53. § (4)-(6) bekezdés] [Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

7 - Skoda Octavia (2017 évj-tól) típusú szg. járművekRész száma, elnevezése:

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

Nem
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Szerelői óradíj:15000.-
Karosszéria javítási óradíj:15000
Fényezői óradíj:15000
Kedvezmény:20
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

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

Szerelői óradíj:7800.-
Karosszéria javítási óradíj:7800
Fényezői óradíj:7800
Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

21802223205Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 3533 Miskolc, Lórántffy 
Zsuzsanna Utca 51 33778/4

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

8 - Egyéb gépjárművekRész száma, elnevezése:

V.1.5) 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 és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Szerelői óradíj:15000.-
Karosszéria javítási óradíj:15000
Fényezői óradíj:15000
Kedvezmény:20
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

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

Szerelői óradíj:7800.-
Karosszéria javítási óradíj:7800
Fényezői óradíj:7800
Kedvezmény:25
Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje:6

21802223205Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 3533 Miskolc, Lórántffy 
Zsuzsanna Utca 51 33778/4

Igen
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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:

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, összességében legkedvezőbb ajánlat
Ajánlattevő ajánlata teljes körű, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelel, így ajánlata érvényes. Az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat megfelelően benyújtotta, a szerződés teljesítésére alkalmas, kizáró okok hatálya alatt nem 
áll. ajánlata tartalmazza az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

21802223205Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 3533 Miskolc, Lórántffy 
Zsuzsanna Utca 51 33778/4

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: "Fődarab megbontásával járó munkák jótállási ideje a kötelező 6 hónapon felül. A megajánlható érték 0-12 hónap 
(egész hónapokban)."; Súlyszám: 10; Értékelési módszer: Egyenes arányosítás; Maximális érték: 24 A maximális értéknél nagyobb 
megajánlás esetén a maximális érték kerül figyelembe vételre a pontszámítás során!
2. Megnevezés: "Szerelői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 30; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
3. Megnevezés: "Karosszéria javítási óradíj (nettó Ft/óra) "; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
4. Megnevezés: "Fényezői óradíj (nettó Ft/óra)"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Fordított arányosítás
5. Megnevezés: "Alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész kereskedelmi cégek által alkalmazott 
kiskereskedelmi bruttó árak átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke"; Súlyszám: 20; Értékelési módszer: Egyenes 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:
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

714Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000Komplex-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

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:

2022.07.31Lejárata:2022.07.22Kezdete:

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

2022.07.20

2022.07.21
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