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HIRDETMÉNY FEJADATOK

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 36522142Fax:Telefon:E-mail:

NorbertKapcsolattartó 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

2014/24/EU irányelv

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Közzététel dátuma:1460/2021  EHR azonosító:
Közbeszerzési Értesítő iktatószáma: TED azonosító:

Heves Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

szolgálati gépjárművek javítása,alkatrészbeszerzésKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000474672020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság EKRSZ_1642468
7

Eszterházy Tér 2

Eger HU312 3300

Poczok Miklós

PoczokMN@heves.police.hu +36 36522111

http://www.police.hu

Dr. Bendik Tamás felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó

EKRSZ_3436830
3

Kálmán Utca 25/3.
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II.1.4) Rövid meghatározás:

II.1.3) A szerződés típusa:

50110000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:+36 703716328Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város: Debrecen HU323 4031

Bendik Tamás

bendiktamas.kozbeszerzes@gmail.
com

http://www.police.hu

Nem

Nem

Regionális vagy helyi hatóság

Közrend és biztonság

szolgálati gépjárművek javítása,alkatrészbeszerzés

EKR000474672020

Szolgáltatás megrendelés

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő szolgálati gépjárművek javítása, karbanntartása, alkatrészbeszerzése 36 
hónapra, 6 (hat) részajánlattétel biztosításával. Az eljárás valamennyi közbeszerzési rész esetében egy ajánlattevővel kötendő 
keretmegállapodás megkötésére irányul, és a keretmegállapodás alapján a beszerzés megvalósítására a Kbt.105. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglaltaknak megfelelően, közvetlen megrendelés útján kerülhet sor. 
1. rész: Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Mercedes gyártmányú szolgálati gépjárművek (jelenleg 8 db) 
általános-és autóvillamossági javítása. A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az 
állomány bővülése miatt változhat.A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét 
elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi. A közbeszerzési eljárás 1. része eredménye alapján megkötésre 
kerülő keretmegállapodás keretösszege 36 hónapra: nettó 9 060 520-Ft. 
2. rész: Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Opel gyártmányú szolgálati gépjárművek (jelenleg 11 db) 
általános-és autóvillamossági javítása. A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az 
állomány bővülése miatt változhat.A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét 
elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi. A közbeszerzési eljárás 2. része eredménye alapján megkötésre 
kerülő keretmegállapodás keretösszege 36 hónapra: nettó 3 160 568-Ft. 
3. rész: Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő VW, Skoda, Audi, Seat gyártmányú szolgálati gépjárművek 
(jelenleg 47 db) általános-és autóvillamossági javítása.A gépjárművek egyes paramétereire vonatkozó adatokat ajánlatkérő - 
tekintettel annak terjedelmére - a közbeszerzési dokumentumban adja meg. A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel 
a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban 
kerül részletezésre. A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi. A közbeszerzési eljárás 3. része 
eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 36 hónapra: nettó 41 818 440-Ft. 
4. rész: Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, Suzuki, Dacia, Renault, Ford, Nissan gyártmányú szolgálati 
gépjárművek (jelenleg 9 db) általános-és autóvillamossági javítása.A gépjárművek egyes paramétereire vonatkozó adatokat 
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Mercedes gyártmányú szolgálati gépjárművek (jelenleg 8 db) általános-
és autóvillamossági javítása.A gépjárművek egyes paramétereire vonatkozó adatokat ajánlatkérő - tekintettel annak terjedelmére - a 
közbeszerzési dokumentumban adja meg. A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az 
állomány bővülése miatt változhat.A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét 
elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi. 
A közbeszerzési eljárás 1. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 36 hónapra: nettó 9.060.520.-
Ft. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).A teljesítés fő helyszíne:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50110000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Általános-és autóvillamossági javítás(Mercedes gj)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő 
szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

Érték:

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

IgenA beszerzés részekből áll

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

ajánlatkérő - tekintettel annak terjedelmére - a közbeszerzési dokumentumban adja meg. A szerződés teljesítése során a mennyiség és 
az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési 
dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi. A 
közbeszerzési eljárás 4. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 36 hónapra: nettó 3 876 980-Ft. 
5. rész: Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, a közbeszerzési dokumentum műszaki leírásának e rész szerinti 
gyártmányú szolgálati gépjárművek (jelenleg 75 db) karosszéria javítása, fényezése. A gépjárművek egyes paramétereire vonatkozó 
adatokat ajánlatkérő - tekintettel annak terjedelmére - a közbeszerzési dokumentumban adja meg. A szerződés teljesítése során a 
mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.A közbeszerzési műszaki leírás a 
közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes 

116 473 362

Igen

Az elvégzett munkákra (általános-és autóvillamossági javítás) előírt 2 hónap 
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)

10

III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező 
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő)

10
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80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Opel gyártmányú szolgálati gépjárművek (jelenleg 11 db) általános-és 
autóvillamossági javítása.A gépjárművek egyes paramétereire vonatkozó adatokat ajánlatkérő - tekintettel annak terjedelmére - a 
közbeszerzési dokumentumban adja meg. A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az 
állomány bővülése miatt változhat.A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét 
elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi. 
A közbeszerzési eljárás 2. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 36 hónapra: nettó 3.160.568.-
Ft. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).A teljesítés fő helyszíne:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50110000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Általános-és autóvillamossági javítás (Opel gj.)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5) Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere: 2-3. részszempont és az 1.2.,
1.3. alszempont: egyenes arányosítás, az 1.1.alszempont: fordított arányosítás. 2. értékelési részszempont: gyártmányspecifikusság a 
Mercedes jármű gyártmányra vonatkozik. Az értékelési szempontok és alszempontok megnevezése: 1.1. értékelési alszempont: 
Járműszerelés (autószerelő és autóelektronikai műszerész munka) nettó rezsi óradíja (nettó HUF/óra). 1.2. értékelési alszempont: A 
beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony 
alkatrészek esetében %-ban. 1.3. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott 
kedvezmény mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban. 2. értékelési szempont: Az elvégzett munkákra (általános-és 
autóvillamossági javítás) előírt 2 hónap kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap). 3. értékelési szempont: 
III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő). 
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium: Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Az elvégzett munkákra (általános-és autóvillamossági javítás) előírt 2 hónap 
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)

10

III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező 
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő)

10

Nem

Igen
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő VW, Skoda, Audi, Seat gyártmányú szolgálati gépjárművek (jelenleg 47 
db) általános-és autóvillamossági javítása.A gépjárművek egyes paramétereire vonatkozó adatokat ajánlatkérő - tekintettel annak 
terjedelmére - a közbeszerzési dokumentumban adja meg. A szerződés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a műszaki 
elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumban kerül 
részletezésre. A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi. A közbeszerzési eljárás 3. része 
eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 36 hónapra: nettó 41.818.440.-Ft. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).A teljesítés fő helyszíne:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50110000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

3 - Általános-és autóvillamossági javítás(VW,Skoda gj)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5) Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere: 2-3. részszempont és az 1.2.,
1.3. alszempont: egyenes arányosítás, az 1.1.alszempont: fordított arányosítás. 2. értékelési részszempont: gyártmányspecifikusság az 
Opel jármű gyártmányra vonatkozik. Az értékelési szempontok és alszempontok megnevezése: 1.1. értékelési alszempont: 
Járműszerelés (autószerelő és autóelektronikai műszerész munka) nettó rezsi óradíja (nettó HUF/óra). 1.2. értékelési alszempont: A 
beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony 
alkatrészek esetében %-ban. 1.3. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott 
kedvezmény mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban. 2. értékelési szempont: Az elvégzett munkákra (általános-és 
autóvillamossági javítás) előírt 2 hónap kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap). 3. értékelési szempont: 
III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő). 
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Nem

Igen

Az elvégzett munkákra (általános-és autóvillamossági javítás) előírt 2 hónap 
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)

10

III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező 
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő)

10

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.5)Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Kiosztható pontok száma: 0-100.,Értékelés módszere:2-3.részszempont és az 1.2.,1.3.
alszempont:egyenes arányosítás,az 1.1.alszempont:fordított arányosítás. 2.értékelési részszempont: 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, Suzuki, Dacia, Renault, Ford, Nissan gyártmányú szolgálati 
gépjárművek (jelenleg 9 db) általános-és autóvillamossági javítása.A gépjárművek egyes paramétereire vonatkozó adatokat 
ajánlatkérő - tekintettel annak terjedelmére - a közbeszerzési dokumentumban adja meg. A szerződés teljesítése során a mennyiség és 
az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.A közbeszerzési műszaki leírás a közbeszerzési 
dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi. A 
közbeszerzési eljárás 4. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 36 hónapra: nettó 3.876.980.-
Ft. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).A teljesítés fő helyszíne:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50110000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

4 - Általános-és autóvillamossági javítás(egyéb gj.)II.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

II.2.5)Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Kiosztható pontok száma:0-100.,Értékelés módszere:2-3.részszempont és az 1.2.,1.3.
alszempont:egyenes arányosítás,az 1.1.alszempont:fordított arányosítás.2. értékelési részszempont: 
gyártmányspecifikusság a VW és/vagy Skoda és/vagy Audi és/vagy Seat jármű gyártmányra vonatkozik. Az értékelési szempontok és 
alszempontok megnevezése: 1.1. értékelési alszempont: Járműszerelés (autószerelő és autóelektronikai műszerész munka) nettó rezsi 
óradíja (nettó HUF/óra). 1.2. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény 
mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében %-ban. 1.3. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő 
alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban. 2. értékelési 
szempont: Az elvégzett munkákra (általános-és autóvillamossági javítás) előírt 2 hónap kötelező garancia feletti többletgarancia ideje 
hónapban (0-12 hónap). 3. értékelési szempont: III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező szakemberen 
felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő). Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Az elvégzett munkákra (általános-és autóvillamossági javítás) előírt 2 hónap 
kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)

10

III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező 
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő)

10

Nem

Igen

Nem

Nem
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II.2.5)Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Kiosztható pontok száma: 0-100.,Értékelés módszere: 2-3.részszempont : egyenes 
arányosítás, az 1.1., 1.2. alszempont: fordított arányosítás. 2.értékelési részszempont: gyártmányspecifikusság a KD műszaki 
leírásában e rész szerinti járművek valamelyikének gyártmányára vonatkozik. Az értékelési szempontok és alszempontok 

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

80Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, a közbeszerzési dokumentum műszaki leírásának e rész szerinti 
gyártmányú szolgálati gépjárművek (jelenleg 75 db) karosszéria javítása, fényezése. A gépjárművek egyes paramétereire vonatkozó 
adatokat ajánlatkérő - tekintettel annak terjedelmére - a közbeszerzési dokumentumban adja meg. A szerződés teljesítése során a 
mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt változhat.A közbeszerzési műszaki leírás a 
közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét elvégzendő munkát Ajánlatkérő az egyes megrendeléseiben részletezi. 
A közbeszerzési eljárás 5. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás keretösszege 36 hónapra: nettó 51.932.597,
-Ft. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / műhelye(i).A teljesítés fő helyszíne:

HU MAGYARORSZÁG

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

50112110-7

50110000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

5 - szolg.gépjárművek karosszéria javítása,fényezéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

gyártmányspecifikusság a Suzuki és/vagy Dacia és/vagy Renault és/vagy Ford és/vagy Nissan jármű gyártmányra vonatkozik.Az 
értékelési szempontok és alszempontok megnevezése: 1.1. értékelési alszempont: Járműszerelés (autószerelő és autóelektronikai 
műszerész munka) nettó rezsi óradíja (nettó HUF/óra). 1.2. értékelési alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a 
referenciaárból adott kedvezmény mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében %-ban. 1.3. értékelési 
alszempont: A beépítésre kerülő alkatrészek tekintetében a referenciaárból adott kedvezmény mértéke utángyártott alkatrészek 
esetében %-ban. 2. értékelési szempont: Az elvégzett munkákra (általános-és autóvillamossági javítás) előírt 2 hónap kötelező 
garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap). 3. értékelési szempont: III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus 
képesítéssel rendelkező szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő). Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentum tartalmazza.

Igen

Az elvégzett munkákra (karosszéria javítás, fényezés) előírt 2 hónap kötelező 
garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)

10

III.1.3) M1) pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező 
szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő)

10

Nem

Igen

Nem

Nem
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IV. szakasz: Eljárás

II.2.14.1) II.2.5)Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Kiosztható pontok száma: 0-100.,Értékelés módszere: 2-3.részszempont: 
egyenes arányosítás, az 1.1., 1.2. alszempont: egyenes arányosítás. Az értékelési szempontok és alszempontok megnevezése: 1.1. 
értékelési alszempont: A referenciaárból adott kedvezmény mértéke gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében 
%-ban. 1.2. értékelési alszempont: A referenciaárból adott kedvezmény mértéke utángyártott alkatrészek esetében %-ban. 2. 
értékelési szempont: gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony alkatrészek esetében a jótállás időtartama (hónapban). 3. értékelési 
szempont: utángyártott alkatrészek esetében a jótállás időtartama (hónapban). Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési 
dokumentum tartalmazza. II.2.14.2) A keretmegállapodás időbeli hatálya alatt a tervezett legnagyobb egyedi megrendelés összege 
nettó 190.000,-Ft.

II.2.14) További információ:

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Opciók

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

90Súlyszám / JelentőségÁr kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő szolgálati gépjárművek (jelenleg 75 db jármű) adott esetben saját 
gépjárműjavító műhelyben történő javítás során beépítendő alkatrészeinek (gyári alkatrészek, utángyártott alkatrészek, új gyári 
költséghatékony alkatrészek) beszerzése. A közbeszerzési eljárás 6. része eredménye alapján megkötésre kerülő keretmegállapodás 
keretösszege 36 hónapra: nettó 22.722.325,-Ft. 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Eger, Eszterházy tér 2.A teljesítés fő helyszíne:

HU312 Heves

NUTS-kód(ok):

II.2.3) A teljesítés helye:

34330000-9

Fő CPV-kód(ok):

II.2.2) További CPV-kód(ok):

6 - szolgálati gépjárművekhez alkatrészek beszerzéseII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) Meghatározás

megnevezése: 1.1. értékelési alszempont: Karosszérialakatos munka nettó rezsi óradíja (nettó HUF/óra). 1.2. értékelési alszempont: 
Fényezési tevékenység nettó rezsi óradíja (nettó HUF/óra). 2. értékelési szempont: Az elvégzett munkákra (karosszéria javítás, 
fényezés) előírt 2 hónap kötelező garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap). 3. értékelési szempont: III.1.3) M1) 
pontban előírt Gyártmányspecifikus képesítéssel rendelkező szakemberen felüli gyártmányspecifikus szakember (0-3 fő). Az értékelés 
részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Igen

gyári alkatrészek, új gyári költséghatékony esetében a jótállás időtartama 
(hónapban)

5

utángyártott alkatrészek esetében a jótállás időtartama (hónapban) 5

Nem

Igen

Nem

Nem
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0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020-013727Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

1 - Általános-és autóvillamossági javítás(Mercedes gj)Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes 
átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

2020/S 146-359685

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemEljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az 
alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemGyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem
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+36 36512612www.automobil-eger.hu

+36 303036389Telefon:ztamas@automobil-eger.huE-mail:

Faiskola Utca 68Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HU312NUTS-kód:EgerVáros:MagyarországOrszág:3300Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_4322461
6

Nemzeti azonosítószámAUTOMOBIL-EGER-97 Autójavító és Autókereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.01.07V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:10000-152/8/2021.szerz.A szerződés száma:

3 - Általános-és autóvillamossági javítás(VW,Skoda gj)Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020-013727Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

2 - Általános-és autóvillamossági javítás (Opel gj.)Rész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

ajánlásban meghatározottak szerint):

Nem

Igen
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V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.01.07V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:10000-152/8/2021.szerz.A szerződés száma:

5 - szolg.gépjárművek karosszéria javítása,fényezéseRész száma, elnevezése:

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

0Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

0A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2020-013727Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma):

NemEgyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették):

IgenNem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították:

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:A szerződés száma:

4 - Általános-és autóvillamossági javítás(egyéb gj.)Rész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

41 818 440A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:11175243210A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Nem

Igen



EKR000474672020

3Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2021.01.21V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került:10000-152/9/2021.szerz.A szerződés száma:

6 - szolgálati gépjárművekhez alkatrészek beszerzéseRész száma, elnevezése:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

51 932 597A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:11175243210A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 36512612Fax:www.automobil-eger.huInternetcím:

+36 303036389Telefon:ztamas@automobil-eger.huE-mail:

Faiskola Utca 68Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HU312NUTS-kód:EgerVáros:MagyarországOrszág:3300Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_4322461
6

Nemzeti azonosítószámAUTOMOBIL-EGER-97 Autójavító és Autókereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Hivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

1Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

1Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlásban meghatározottak szerint):

1A beérkezett ajánlatok száma:

Igen
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1.) Az ajánlattevők neve, címe és adószáma a közbeszerzés 1., 2., 4. részét érintően: nem volt ajánlattevő. 
2.) Az ajánlattevő neve, címe és adószáma a közbeszerzés 3. részét érintően: AUTOMOBIL-EGER-97 Autójavító és Autókereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (címe: 3300 Eger, Faiskola Utca 68, adószáma: 11175243210) 
3.) Az ajánlattevő neve, címe és adószáma a közbeszerzés 5. részét érintően: AUTOMOBIL-EGER-97 Autójavító és Autókereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (címe: 3300 Eger, Faiskola Utca 68, adószáma: 11175243210) 
4.) Az ajánlattevő neve, címe és adószáma a közbeszerzés 6. részét érintően:  
4.1) RIPCA Kft. (címe: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32., adószáma: 13187367242) 
4.2) AUTOMOBIL-EGER-97 Autójavító és Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (címe: 3300 Eger, Faiskola utca 68, 
adószáma: 11175243210) 
4.3) Agria Start Autó Kft. (címe: Magyarország 2740 Abony, Mátyás király Út 0157, adószáma: 24806240213) 
4.4.) UNIX AUTÓ ÉS ALKATRÉSZKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (címe: 1139 Budapest, Frangepán utca 
55-57, adószáma: 10465802244) 

VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés
(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

22 722 325A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:13187367242A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

+36 204607459Telefon:j.szalkai@ripca.huE-mail:

Mogyoródi Út 32Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HU110NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1149Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_1242554
7

Nemzeti azonosítószámRIPCA Kft.Hivatalos név:

RIPCA Kft.A nyertes ajánlattevő

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

4Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
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3. Magyarázat

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

2014/24/EU irányelv

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés 
indokolása

D1. melléklet - Általános beszerzés

D1. melléklet

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.01.26

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás

5.) A közbeszerzés 1-6. részeiben környezetvédelmi szempontok értékelési szempontként, a műszaki leírás részeként, alkalmassági 
feltételként nem került figyelembevételre, míg szerződéses feltételként figyelembe vételre kerültek. 
Szociális szempontok értékelési szempontként, a műszaki leírás részeként, alkalmassági feltételként, szerződéses feltételként 
figyelembe vételre nem kerültek. 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra. 
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