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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Skoda szgk. és tehergépjárművek javítása.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 943112407022Fax: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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Vas Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

Skoda szgk. és tehergépjárművek javítása.Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001076402019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság EKRSZ_
67295874

Petőfi S. Utca 1/C.

Szombathely HU222 9700

Zsoldos Zoltán

zsoldosz@vas.police.hu +36 943112407023

www.police.hu
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Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumnetumokban előírtaknak. 1. Ajánlati ár (nettó Ft) -
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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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Skoda gyártmányú személygépkocsik javítása.Rész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

208A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 208-507998A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság gépjárműveinek teljes körű garancia és szavatossági időn túli javítása, kárjavítása, karbantarása 
és műszaki vizsgáztatása vállalkozási keretszerződés keretében 2 részben az alábbiak szerint. 1. rész: Skoda gyártmányú 
személygépkocsik és terepjáró személygépkocsik - 37 db 2. rész: Több gyártmányú buszok (15 főig), tehergépkocsik (3,5 t feletti) – 5 
db Ajánlatkérőnek rendelkeznie kell Szombathelyen vagy Szombathely közigazgatási határától számított legfeljebb 5 km távolságon 
belül szervizzel vagy a szolgáltatás tárgyát képező gépjárművek átadás-átvételét szolgáló átadás-átvételi ponttal. Az átadás-átvételi 
pont és a szerviz között a járműve(k) kizárólag járműszállításra alkalmas gépjárművön mozgathatók. Az oda-vissza szállítás költségei 
az ajánlattevőt terhelik. A szolgáltatás körében elvárt igényeket és követelményeket részletesen a KKD IV. Műszaki leírás fejezete 
tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Ajánlati ár (nettó Ft) --- 1.1 gépjármű kis- és nagyjavítás nettó óradíja (Ft/óra) 8 000 1.2 gépjármű karosszéria javítás nettó 
óradíja (Ft/óra) 5 400 1.3 fényezői munka nettó óradíja (Ft/óra) 5 400 2. gépjárműalkatrészekre nyújtott árkedvezmény a gyári 
árakhoz képest az utángyártott termékekre (%); (min. 10%, max. 40 %) 20 Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt követelményeknek, nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, illetve ajánlata
az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb.
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

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

Az 1. részszempont esetében a módszer ismertetése, az értékarányosítás során használt képletek: Az ajánlatkérő a legkedvezőbb 
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja. A többi ajánlat pontszámát a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A
.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő az alábbi képlet szerint: P=(Alegjobb/Avizsgált)*(
Pmax-Pmin)+Pmin ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 
kapott pontok két tizedes jegy pontosságig kerülnek kiszámításra. A 2. részszempont esetében a módszer ismertetése, az 
értékarányosítás során használt képletek: Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont)
adja. A többi ajánlat pontszámát a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési 
szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás 
módszerével számítja Ajánlatkérő, kettő tizedesjegy pontossággal, az alábbi képlet szerint: P=Avizsgált/Alegjobb*(Pmax-Pmin)+Pmin 
ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó 
határa, azaz 0 Alegjobb: Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték (2. értékelési szempont esetében 40%) Avizsgált: a 
vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti képlet alkalmazásával kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési 
szemponthoz tartozó súlyszámmal, majd a kapott értéket a matematika szabályai szerint kettő tizedesjegyig kerekíti. A végső 
pontszám kialakítása: Ajánlatkérő az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat 
pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

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:

1. Ajánlati ár (nettó Ft) --- 1.1 gépjármű kis- és nagyjavítás nettó óradíja (Ft/óra) 300 1.2 gépjármű karosszéria 
javítás nettó óradíja (Ft/óra) 300 1.3 fényezői munka nettó óradíja (Ft/óra) 100 2. gépjárműalkatrészekre 
nyújtott árkedvezmény a gyári árakhoz képest az utángyártott termékekre (%); (min. 10%, max. 40 %) 300

Szöveges értékelés:

1000Nagy Autószerviz Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

-- 1.1 gépjármű kis- és nagyjavítás nettó óradíja (Ft/óra) 8 000 1.2 gépjármű karosszéria javítás nettó óradíja (Ft/óra) 5 400 1.3 
fényezői munka nettó óradíja (Ft/óra) 5 400 2. gépjárműalkatrészekre nyújtott árkedvezmény a gyári árakhoz képest az 
utángyártott termékekre (%); (min. 10%, max. 40 %) 20

autóvillamossági szerelés; fényezés

Brenner Árpád ev., adószám: 65535345-1-38; Lődör István ev., adószám: 53261443-2-38
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Ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglaltakat miszerint: • a Kbt. 67. § (4) bekezdésre vonatkozó EKR űrlapot 
nem nyújtotta be, • a megajánlott részre vonatkozólag az ESPD II. rész „A” szakaszában a fenntartott közbeszerzési eljárásra 
nyilatkozatot tett, ellenben A pont jelölése csak abban az esetben szükséges, ha a közbeszerzési eljárás fenntartott. Az eljárás 
nem fenntartott. • a megajánlott részre vonatkozólag az ESPD II. rész „A” szakaszának e) pontjában Ajánlattevő „igennel” 
nyilatkozott arról, hogy a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről tud igazolást vagy információt adni, ezzel 
szemben nem adta meg az erre vonatkozó elektronikus elérhetőséget, • a megajánlott részre vonatkozólag az ESPD II. rész „A” 
szakaszának e) pontjában nem tüntette fel az ajánlattétellel érintett rész számát, • a megajánlott részre vonatkozólag az ESPD II.
rész „D” szakasza nem került kitöltésre, amelyben gazdasági szereplőnek meg kell jelölnie, hogy a szerződés bármely részét 
alvállalkozásba adja harmadik félnek, • a megajánlott részre vonatkozólag az ESPD III. rész „B”, „C” és „D” szakaszaiban az 
elektronikus elérhetőséget nemlegesen jelölte, • nem nyújtotta be gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

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:

2 - Buszok és 3,5 t feletti tehergépjárművek javításaRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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:

autóvillamossági szerelés: Lődör István ev., adószám: 53261443-2-38; fényezés: Brenner Árpád ev., adószám: 65535345-1-38;

Nem

A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, miszerint csak érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.



EKR001076402019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
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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:

A tárgyi eljárásban szerződéskötési moratórium nem áll fenn a Kbt. 131. § (8) bek. a) pontjára tekintettel, mivel az eljárásban csak egy 
ajánlatot nyújtottak be.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás 
mintáját. A fentiekben leírtak miatt Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, 
miszerint egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek.
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