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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17002778Fax:+36 17870316Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14636131Fax: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

Személy- és tehergépjármű beszerzése - bérleteKözbeszerzés 
tárgya:

Budapesti Távhőszolgáltató ZrtAjánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001030002018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
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Kalotaszeg Utca 31

Budapest HU110 1116

Csajbók Eszter

ECsajbok@fotav.hu +36 17006621

www.fotav.hu
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17119252

Mexikói Út 52/A

Budapest HU110 1145

Némethi Péter
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www.legalexpert.hu
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

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:

15A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 014-028903A 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

Személygépjármű és tehergépjármű beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében, 48 hónap időtartamra „156 db 
személy valamint haszongépjármű bérlet 48 hónapos időtartamra (133 db személy valamint haszongépjármű + 23 db személy valamint
haszongépjármű opciós lehívással)”. Ennek keretében: - A műszaki mellékletben megfogalmazott paraméterű járművek leszállítása - 
Forgalomba helyezése - Biztosítása, adók megfizetése - Gumi management - Assistant szolgáltatás - Szerviz management - 
Vezetéstechnikai tréning

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Személy- és tehergépjármű beszerzése - bérlete

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen



EKR001030002018

Az adható pontszám az 1-2. részszempontok esetén 1-10 pont, ahol az 1 pont a legjobb, a 10 pont a legrosszabb érték. A legjobb 
ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 
megadja a ponthatárok közötti pontszámot: az 1-2. értékelési szempont esetén a KH Hivatalos Lapja KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. 
december 21. útmutatójának VI. fejezet 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítással történik. Az ajánlatkérő felkéri az ajánlattevőket, 
hogy az árkialakítás során az alábbi kikötéseket is vegyék figyelembe: • Az ajánlati árat úgy kell kialakítani, hogy az tartalmazza az 
ajánlattevőnek a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét. • A nyertes ajánlattevő által meghatározott ajánlati árak 
fix árnak tekintendőek. A nyertes ajánlattevő a költségvetésben meghatározott költségeken felül egyéb díj- vagy költségigénnyel nem 
fordulhat az ajánlatkérő felé. • A nettó árak a mindenkor hatályos ÁFA mértékével kerülnek elszámolásra. • Az ajánlati árnak 
tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben 
rögzített feltételek betartásához szükségesek. • Az ajánlatok minden tekintetben azonos szempontok szerinti értékelhetősége miatt 
ajánlatkérő nem fogadja el az ajánlatot (azaz érvénytelennek nyilvánítja), amelynél az ajánlattevő egyes megadott ajánlati elemeinél 
megjegyzést, vagy olyan többlet információt tesz, amely kihatással van a teljesítésre, vagy nem teszi egyértelművé a megadott ajánlati 
elemet, továbbá, ha a táblázatot bármilyen módon megváltoztatja. A pontozás az alábbiak szerint történik: (P - Pmin) : (Pmax - Pmin) =

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:

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
feltételeknek, hiánypótlását megfelelően teljesítette.

Szöveges értékelés:

Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

ARVAL Magyarország Járműparkkezelő Kft. 1113 Budapest Bocskai út 134-146. 134-146. Ajánlati ár (a teljes flotta havi bérleti 
díja általános forgalmi adó nélkül megadva): 22 858 714 Hivatalos CO2 kibocsátás a teljes flotta tekintetében 100 km-es út 
megtételét követően : 2 421 900 Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott feltételeknek, hiánypótlását megfelelően teljesítette.

Ajánlati ár (a teljes flotta havi bérleti díja általános forgalmi adó nélkül megadva): 22 217 427 Ft Hivatalos CO2 kibocsátás a 
teljes flotta tekintetében 100 km-es út megtételét követően: 2 421 900 Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, hiánypótlását megfelelően teljesítette.

10880652244Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1139 Budapest, Fáy utca 27

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

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

NemA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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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:

2019.04.25Lejárata:2019.04.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (a teljes flotta havi bérleti díja általános forgalmi adó nélkül megadva): 22 217 427 Ft Hivatalos CO2 kibocsátás a 
teljes flotta tekintetében 100 km-es út megtételét követően: 2 421 900 Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, hiánypótlását megfelelően teljesítette.

10880652244Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1139 Budapest, Fáy utca 27

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Alegjobb : Avizsgált azaz P= (Alegjobb : Avizsgált)x(Pmax - Pmin)+ Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke Avizsgált: a 
vizsgált ajánlat tartalmi értéke A súlyszám és az értékelési pontszám szorzata adja a részszempontok pontszámát. Legjobb ár-érték 
arányú ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek
keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni. Azonos pontszám esetén az 
alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra. Ha az ellenszolgáltatások is teljesen azonosak, akkor a nem 
egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot
kapott ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak.

2019.04.03

2019.04.03
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VI.1.10) További információk:

2019.04.15VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2019.04.15VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

Az ARVAL Magyarország Járműparkkezelő Kft. ajánlata érvényesnek minősül, figyelemmel arra, hogy megállapítható alkalmasságának 
- különös figyelemmel pénzügyi-gazdasági alkalmasságának fennállta. A benyújtott előzetes vitarendezés alapján Ajánlatkérő 
megállapította, miszerint a nevezett ajánlattevő esetében a pénzügyi-gazdasági alkalmasság megfelelően igazolásra került, minderre 
tekintettel ajánlata érvényes.

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:




