14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Kossuth Lajos
Város: Csopak

Postai irányítószám: 8229

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 8 db terepjáró beszerzése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
8 db 5 személyes áruszállító (pick-up) terepjáró haszongépjárművek (platós duplakabinos kivitelűek),
terepgumival szerelten, fűthető első üléssel, fűthető külső tükrökkel, haspáncéllal és vonóhoroggal (Toyota
Hilux vagy azzal egyenértékű)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nyílt eljárás Kbt. 113. § (1) bekezdés
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2017. november 20.
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IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [] Elnevezés: Adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt  igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Autó Anteus Autókereskedelmi Javító és Szolgáltató Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Lahner György utca 10.
Adószám: 11325840-2-19
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 55.480.000 Ft.
Vállalt jótállás teljes időtartama hónapokban meghatározva: kötelező jótállás 36 hónap + az azon felüli
vállalás: 24 hónap, azaz az összes vállalt jótállás: 60 hónap
Autóház Veszprém Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Budapest út 72.
Adószám: 11321705-2-19
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 55.694.888 Ft.
Vállalt jótállás teljes időtartama hónapokban meghatározva: kötelező jótállás 36 hónap + az azon felüli
vállalás: 0 hónap, azaz az összes vállalt jótállás: 36 hónap
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Az ajánlatok elbírálás során mindenben megfeleltek az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az
adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára
pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány

Az értékelés

A
részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

Az ajánlattevő neve:

Az ajánlattevő neve:

Autó Anteus Autókereskedelmi
Javító és Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Lahner György
utca 10.
11325840-2-19

Autóház Veszprém Kft.
8200 Veszprém, Budapest út
72.
11321705-2-19

Értékelési pontszám

(adott esetben (adott esetben
az
alszempontjai is)
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Nettó ajánlati ár

70

10

700

9,97

697,57

Vállalt teljes
jótállás
időtartama

30

10

300

0

0

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok összegei
ajánlattevőnként:

1000

697,57

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 pont
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: 2
A „Nettó ajánlati ár” részszempont értékelését a fordított arányosítás módszerével végzi az ajánlatkérő. A
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat a maximális (10) pontot kapja, a többi ajánlat pontszámai az ezekhez
történő értékarányosítással kerülnek meghatározásra, a dokumentációban megadott képlet szerint.
A „Vállalt teljes jótállás időtartama” részszempont értékelése:
Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb (érvényességi
küszöböt jelentő) értéket tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező
pontszámot kapnak: azaz a 36 hónap 0 pontot kap.
A legkedvezőbb szintet elérő vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés
során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak: azaz a 60 és feletti hónap egyaránt 10
pontot kapnak.
Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás
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pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra.
Ajánlatkérő az érvényességi küszöb feletti többlet vállalásokat értékeli, ennek megfelelően a felolvasólapon
is ezt az értéket kéri rögzíteni az ajánlattevőktől.
A két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet:
Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) +
Pmin, azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból
levonásra kerül.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Autó Anteus Autókereskedelmi Javító és Szolgáltató Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Lahner György utca 10.
Adószám: 11325840-2-19
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 55.480.000 Ft.
Vállalt jótállás teljes időtartama hónapokban meghatározva: kötelező jótállás 36 hónap + az azon felüli
vállalás: 24 hónap, azaz az összes vállalt jótállás: 60 hónap
Az ajánlatok elbírálása során mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, és a legjobb ár-érték arányú ajánlatot nyújtotta be.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
Autóház Veszprém Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Budapest út 72.
Adószám: 11321705-2-19
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 55.694.888 Ft.
Vállalt jótállás teljes időtartama hónapokban meghatározva: kötelező jótállás 36 hónap + az azon felüli
vállalás: 0 hónap, azaz az összes vállalt jótállás: 36 hónap
Az ajánlatok elbírálás során mindenben megfelelt az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot nyújtotta
be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen  nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018/02/06 Lejárata: 2018/02/15
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/02/05
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/02/05
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
Az ajánlattevők minősítése a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 3-5. §-a szerint:
- Autóház Veszprém Kft.: kisvállalkozás
- „AUTO ANTEUS” Autókereskedelmi, Javító és Szolgáltató Kft.: mikrovállalkozás
______________________________________________________________________________
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szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (4) – (6)
bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve aláírásommal és a névjegyzékbe vétel során kapott lajstromszámot
feltüntető pecséttel látom el a közbeszerzési eljárás során keletkezett, a (6) bekezdésben meghatározott dokumentumokat:
a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és – a műszaki tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés kivételével
– a közbeszerzési dokumentumokat,
b) – elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetében az elektronikus rendszer által generált bontási
jegyzőkönyv kivételével – a bontási jegyzőkönyvet, a bírálóbizottsági munkáról készült jegyzőkönyvet és
c) az összegezést, összegezéseket.
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