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9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkér ő neve és címe:  
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
 
Bérleti szerződés keretében 57 db új gépjármű 48 hónapos időszakra szóló tartós bérlete 
Főtáv Zrt részére az alábbiak szerint: 
Gépjármű kategóriák: 
 
1. kategória (29 db): 
Személygépjármű alvázra épített 3 ajtós, zárt karosszériás kivitelű, N1 kategóriára vizsgáztatott 
kisáru szállító gépjármű, mellyel a gépjárművezetőn kívül 1 fő szállítható. 
Minimum 54 KW, maximum 77 KW teljesítményű gépjármű. 
Egyéb, alapkövetelményen felüli felszereltség, elvárás: 

• vegyes co2 kibocsátás a 715/2007/EK rendelet számítási módszerének alkalmazásával: kisebb, 
mint 115 (g/km) 
• minimális rakodótér térfogat: 0,85 m3 
• csomagtér elválasztó rács 
• gumipadló vagy gumiszőnyeg a raktérben 
• csomagtér fedő roló, vagy sötétített ablakok, mely megakadályozza a csomagtérbe történő 
betekintést 
• gumi, vagy műanyag védőléc a gépjármű mindkét oldalán, mely utólagos felszerelésű is lehet 
• ablaktörlővel ellátott fűthető hátsó szélvédő 
• ködlámpák 
• 4 irányban állítható kormányoszlop 
• ülésmagasság állítás a vezetőülésen 
 

2. /a. kategória (6 db) : 
Duplafülkés, jobb oldalon tolóajtóval szerelt, zárt áruszállító gépjármű, mellyel a gépjárművezetőn 
kívül 5 fő szállítható és megengedett legnagyobb össztömege minimum 2600, maximum 3100 kg. 
Minimum 75 KW, maximum 110 KW teljesítményű gépjármű. 
Egyéb, alapkövetelményen felüli felszereltség, elvárás: 

• vegyes co2 kibocsátás a 715/2007/EK rendelet számítási módszerének alkalmazásával: kisebb, 
mint 210 (g/km) 
• minimális rakodótér térfogat: 2,6 m3 
• minimális hasznos teherbírás: 800 kg 
• minimális tengelytáv: 3000 mm 
• rakodótér hátulján asszimmetrikusan, vagy szimetrikusan osztott, lemezelt hátsó ajtó 
• utas kabin felöl szigetelt raktérelválasztó 
• vonóhorog, mely 750 kg össztömegű pótkocsi vontatására alkalmas 
• zárható tanksapka 
• raktérvilágítás 
• csúszásmentes padlóval és belső burkolattal ellátott raktér, mindkét oldalon középmagasságban 
szerelt rögzítő sínnel, ahol a kerékjárati dob is burkolt (tető burkolat nem szükséges) 

 
2. /b. kategória (2 db): (megegyezik a 2./a. kategóriával, állófűtéssel, tetőcsomagtartóval, sárga 
figyelmeztetést adó lámpával kiegészítve) 
Egyéb, alapkövetelményen és 2/a kategórián felüli felszereltség, elvárás: 

• állófűtés, mely utólagos beszerelésű is lehet 
• 1 db, minimum 150 mm magasságú sárga figyelmeztető jelzést adó LED-es, fixen felszerelt 
villogó, melynek minden irányból kell biztosítani a láthatóságot. (javasolt, Ajánlatkérőnél 
rendszeresített típus: REVOLUXION.A vagy azzal egyenértékű típus) 
• minimum 100 kg teherbírású tetőcsomagtartó 
• üzembentartói bejegyzés szükséges 

2. /c. kategória (1 db): (megegyezik a 2./a. kategóriával, tetőcsomagtartóval és raktérszellőzővel, 
porral oltó tartókonzollal kiegészítve) 
Egyéb, alapkövetelményen és 2/a kategórián felüli felszereltség, elvárás: 

• minimum 100 kg teherbírású tetőcsomagtartó 
• raktér mindkét oldalán beépített, minimum 100 cm2-es szellőzőrács 
• 1 db 6 kg-os MSZ EN 3 típusú porral oltó készülék tartókonzol, mely a raktérben van elhelyezve 
(tűzoltó készüléket Bérlő biztosítja) 
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3. /a. kategória (2 db) : 
N1 kategóriára vizsgáztatott, jobb oldalon tolóajtóval szerelt, zárt áruszállító gépjármű mellyel a 
gépjárművezetőn kívül 2 fő szállítható és megengedett legnagyobb össztömege minimum 2500, 
maximum 2750 kg. 
Minimum 75 KW, maximum 93 KW teljesítményű gépjármű. 
Egyéb, alapkövetelményen felüli felszereltség, elvárás: 

• vegyes co2 kibocsátás a 715/2007/EK rendelet számítási módszerének alaklmazásával: kisebb, 
mint 210 (g/km) 
• tengelytáv minimum: 2900 mm 
• minimális rakodótér térfogat: 5 m3 
• minimális hasznos teherbírás: 850 kg 
• raktér magasság minimum: 1350 mm 
• rakodótér hátulján asszimmetrikusan, vagy szimetrikusan osztott, lemezelt hátsó ajtó 
• zárható tanksapka 
• raktérvilágítás 
• csúszásmentes padlóval és belső burkolattal ellátott raktér, ahol a kerékjárati dob is burkolt, 
mindkét oldalon középmagasságban szerelt rögzítő sínnel (tető burkolat nem szükséges) 

 
3./b. kategória (1 db): (megegyezik a 3./a. kategóriával, vonóhoroggal kiegészítve) 
Egyéb, alapkövetelményen és 3-as kategórián felüli felszereltség, elvárás: 

• vonóhorog, mely 750 kg össztömegű pótkocsi vontatására alkalmas 
 
4. /a. kategória (5 db) : 
Duplafülkés, jobb oldalon tolóajtóval szerelt gépjármű, mellyel a gépjárművezetőn kívül 5 vagy 6 fő 
szállítható és megengedett legnagyobb össztömege minimum 3300, maximum 3500 kg. 
Minimum 90 KW, maximum 110 KW teljesítményű első kerék meghajtású gépjármű. 
Egyéb, alapkövetelményen felüli felszereltség, elvárás: 

• vegyes co2 kibocsátás a 715/2007/EK rendelet számítási módszerének alkalmazásával: kisebb, 
mint 240 (g/km) 
• tengelytáv minimum:3750 mm 
• minimum raktérmagasság: 1800 mm 
• rakodótér hátulján asszimmetrikusan, vagy szimetrikusan osztott, lemezelt (üvegezés nélküli) 
hátsó ajtó 
• utas kabin felöl szigetelt raktér elválasztó 
• kipörgésgátló (ASR) 
• zárható tanksapka 
• tolatóradar vagy tolatókamera 
• minimum 150 kg teherbírású tetőcsomagtartó, hátsó ajtóra szerelt létrával 
• raktér mindkét oldalán beépített, minimum 150 cm2-es szellőzőrács 
• csúszásmentes padlóval és belső burkolattal ellátott raktér, mindkét oldalon szerelt rögzítő sínnel 
(tető burkolat nem szükséges) 
• 1 db 6 kg-os MSZ EN 3 típusú porral oltó készülék tartókonzol, mely a raktérben van elhelyezve 
(tűzoltó készüléket Bérlő biztosítja) 

 
4./b. kategória (7 db): (megegyezik a 4./a. kategóriával, állófűtéssel és sárga figyelmeztetést adó 
lámpával kiegészítve) 
Egyéb, alapkövetelményen és -as kategórián felüli felszereltség, elvárás: 

• állófűtés, mely utólagos beszerelésű is lehet 
• 2 db, minimum 150 mm magasságú sárga figyelmeztető jelzést adó LED-es, fixen felszerelt 
villogó, melynek minden irányból kell biztosítani a láthatóságot. (javasolt, Ajánlatkérőnél 
rendszeresített típus: REVOLUXION.A vagy azzal egyenértékű típus) 
• üzembentartói bejegyzés szükséges 

 
5. kategória (2 db): 
Személygépjármű alvázra épített 2 ajtós, dobozos karosszériás (furgon) kivitelű, N1 kategóriára 
vizsgáztatott kisáru szállító gépjármű, mellyel a gépjárművezetőn kívül 1 fő szállítható. 
Minimum 54 KW, maximum 77 KW teljesítményű gépjármű. 
Egyéb, alapkövetelményen felüli felszereltség, elvárás: 

• vegyes co2 kibocsátás a 715/2007/EK rendelet számítási módszerének alkalmazásával: kisebb, 
mint 130 (g/km) 
• minimális rakodótér térfogat: 2 m3, maximum: 3,8 m3 
• minimális hasznos teherbírás: 560 kg 
• rakodótér hátulján asszimmetrikusan, vagy szimetrikusan osztott hátsó ajtó 
• raktér világítás 
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• csúszásmentes padlóval és belső burkolattal ellátott raktér, mindkét oldalon szerelt rögzítő sínnel 
(tető burkolat nem szükséges) 
• 1 db 6 kg-os MSZ EN 3 típusú porral oltó készülék tartókonzol, mely a raktérben van elhelyezve 
(tűzoltó készüléket Bérlő biztosítja) 

 
6. kategória (2 db): 
N1 kategóriára vizsgáztatott platós áruszállító gépjármű, mellyel a gépjárművezetőn kívül 2 fő 
szállítható és megengedett legnagyobb össztömege minimum 3300, maximum 3500 kg. 
Minimum 90 KW, maximum 110 KW teljesítményű, elsőkerék meghajtású gépjármű. 
Egyéb, alapkövetelményen felüli felszereltség, elvárás: 

• vegyes co2 kibocsátás a 715/2007/EK rendelet számítási módszerének alkalmazásával: kisebb, 
mint 215 (g/km) 
• minimális hasznos teherbírás: 1300 kg 
• minimális belső plató hosszúság: 3900 mm 
• tengelytáv minimum: 3900 mm 
• csúszásmentes, minimum 6 db rögzítő ponttal ellátott plató, melynek mindkét oldalsó és hátsó 
oldalfala nyitható 
• acél plató homlokfal 
• plató alatti oldalsó aláfutásgátló 

 
3. A választott eljárás fajtája: közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. Második 
része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás. 
 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
 
5.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illetve az id őszakos el őzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: -  
 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghir dető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: Az ajánlati felhívás közzétételének napja az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában: 2014/S 133-238205 iktatószámon 2014. 07.15.-én, a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-13774/2014 
iktatószámon 2014.07.16.-án 
 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés  d) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre  tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadás a, 
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átc soportosításra: -  
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: -  
 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):  7 db 
 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuk nak az értékelési 
szempont - az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszemp ontjai - szerinti 
tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
 
ARVAL Magyarország Járm űparkkezel ő Kft.   (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) 
 

Éves összes fenntartási költség: 89.540.000,- Ft 
 Összesített éves CO2 kibocsátás: 83.420.000 g/km  
 
Ajánlattevő a hiánypótlásnak az előírt határidőn belül eleget tett, a hiánypótlást követően ajánlata mindenben 
megfelelt a hiánypótlási felhívásnak, az ajánlati felhívásnak és a dokumentációnak. Ajánlattevő ajánlata érvényes, 
Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint igazolta, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 
 
Postaauto Duna Zrt.   (4030 Debrecen, Monostorpályi u. 35/A) 
 
 Éves összes fenntartási költség: 145.951.094,- Ft 
 Összesített éves CO2 kibocsátás: 82.100.000 g/km 
 
Ajánlattevő a hiánypótlásnak az előírt határidőn belül eleget tett, a hiánypótlást követően ajánlata mindenben 
megfelelt a hiánypótlási felhívásnak, az ajánlati felhívásnak és a dokumentációnak. Ajánlattevő ajánlata érvényes, 
Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint igazolta, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
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MKB-Euroleasing Autópark Zrt . (1022 Budapest, Bimbó u. 56.) 
 

Éves összes fenntartási költség: 91.924.899,- Ft 
Összesített éves CO2 kibocsátás: 81.860.000 g/km 

 
Ajánlattevő a hiánypótlásnak az előírt határidőn belül eleget tett, a hiánypótlást követően ajánlata mindenben 
megfelelt a hiánypótlási felhívásnak, az ajánlati felhívásnak és a dokumentációnak. Ajánlattevő ajánlata érvényes, 
Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, valamint igazolta, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehet őség esetén 
részenként):   
 
     ARVAL 

Magyarország 
Jáműparkkezel ő 

Kft. 

Postaauto Duna 
Zrt. 

MKB-Euroleasing 
Autópark Zrt. 

 Az elbírálás A részszempontok             
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 Éves fenntartási 
költség 

90  100  9.000  61,74  5.556,22  97,43  8.768,84 

 Összesített éves 
CO2 kibocsátás 

10  98,15  981,49  99,71 997,11   100  1.000 

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    9.981,49    6.553,33    9.768,84 

 
 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható pontszám alsó és 
felső határának megadása :  
1-100 pont. 
 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkér ő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tarta lmi elemeinek 
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot : - 
 
Az 1. és 2. részszempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő a Közbeszerzési 
Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) útmutatója alapján az alábbi képlet P = (A legjobb / A vizsgált) x (P 
max - P min) + P min. 
Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 
P max: a pontskála felső határa, 
P min: a pontskála alsó határa, 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, 
A legrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme, 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság (KÉ. 2012. évi 61. szám, 2012/06/01) 
útmutatója kimondja, hogy „nulla, illetve negatív értékek mellett a képletek nem alkalmazhatók”. 
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 49. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő jogosult egyes elvárások, ajánlati elemek 
részletes szabályait a dokumentációban meghatározni, ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben ajánlattevő nulla 
értékeket ajánl, úgy ajánlatkérő a nulla értékek helyett 0,01 értéket fog alkalmazni a hivatkozott képlet kitöltéséhez. 
Ajánlatkérő 2 tizedes-jegy pontossággal számol. 
Ajánlatkérő a fenti számítási módon kapott pontszámokat szorozza a bírálati szemponthoz tartozó súlyszámmal. A 
legmagasabb súlyozott pontszámot elérő ajánlat minősül az összességében legelőnyösebb ajánlatnak.  
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a fogyasztás és CO2 kibocsátás megajánlásakor, amennyiben tól-ig 
értéket ad meg ajánlattevő, akkor mindig a magasabb értékkel kell számolni, kérjük ennek figyelembevételét a 
felolvasólap mellékletét képező táblázat kitöltésekor és az összesített éves CO2 adat felolvasólapon történő 
megadásakor. 
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10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka :  
 
A Merkantil Bérlet Kft . (2161 Csomád, Táncsics M. u. 9.)  
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) bekezdés e) pontja alapján a következő indokok alapján: ajánlattevő 
ajánlatában az 5. kategóriában megajánlott jármű CO2 (g/km) mértéke magasabb, mint a dokumentációban előírt 
maximális mérték. 
A LeasePlan Hungária Zrt.  (1113 Budapest, Bocskai u. 134.-146.)  
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) bekezdés e) pontja alapján a következő indokok alapján: ajánlattevő 
ajánlatában az 5. kategóriában megajánlott jármű CO2 (g/km) mértéke magasabb, mint a dokumentációban előírt 
maximális mérték. 
GombosVehicleLeasing Kft.  (2021 Tahitótfalu, Kisoroszi út 4914. hrsz.)  
Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) bekezdés e) pontja alapján a következő indokok alapján: ajánlattevő a 
felvilágosítás kérésre az indokolást a szakmai ajánlatának módosításával tette meg a 4./a és 4/b. kategóriában 
megajánlott járművek esetében, módosította ezáltal mindkét értékelési részszempontot. 
ALD Automotive Magyarország Kft . (1133 Budapest, Váci u. 76.)  
Ajánlattevő a végső árajánlathoz tartozó ártáblázatot a felhívásban, valamint az aukciós riport tájékoztatásában foglalt 
felhívás ellenére sem küldte meg ajánlatkérő részére, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74 § (1) bekezdés 
e) pontja alapján. 
 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai :  
 
ARVAL Magyarország Járm űparkkezel ő Kft.  (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.)  
Ajánlattevő ajánlata érvényes , megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő az összességében legelőnyösebb bírálati szempont alapján a legelőnyösebb 
ajánlatot tette, 9.981,49 pontot kapott.  
 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai :  
 
MKB-Euroleasing Autópark Zrt . (1022 Budapest, Bimbó u. 56.) ajánlattevő ajánlata érvényes , megfelel az ajánlati 
felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő az összességében 
legelőnyösebb bírálati szempont alapján a második legel őnyösebb ajánlatot tette, 9.768,84 pontot kapott.  
 
 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek) nek teljesítéséhez az ajánlattev ő alvállalkozót kíván 
igénybe venni :  
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : szervízszolgáltatás biztosítása, gumiabroncs szolgáltatás biztosítása, 
biztosítási szolgáltatás. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : biztosítási szolgáltatás, abroncs 
szolgáltatás, segélyszolgálat, szerviz szolgáltatás 
 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mérté kben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a kö zbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fogn ak működni : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
 
b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények me gjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattev ő ezen szervezet er őforrásaira (is) támaszkodik :  
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 2014. 11.05. 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2014. 11.14. 
 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014. november 3. 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014. november 4. 
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18.* Az összegezés módosításának indoka : - 
 
19.* Az összegezés módosításának id őpontja : - 
 
20.* A módosított összegezés megküldésének id őpontja : - 
 
21.* Az összegezés javításának indoka : - 
 
22.* Az összegezés javításának id őpontja : - 
 
23.* A javított összegezés megküldésének id őpontja : - 
 
24.* Egyéb információk : - 
 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb 
ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta. 
 


