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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17838364Fax:+36 17838364Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.jogilag.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17838364Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.Ajánlatkérő 
neve:

8 db személygépjármű tartós bérlete, flottakezelésKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000871882019
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

188A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 188-457382A 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

Bérleti szerződés keretében 8 db személygépjármű tartós bérlete, valamint a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatások biztosítása
a műszaki leírásban és a dokumentációban foglaltaknak megfelelően.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

8 db személygépjármű tartós bérlete, flottakezelés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.jogilag.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. II. rész,15. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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1. értékelési szempont: 1. Ajánlati ár (nettó Ft): (8 db gépjármű bérleti díj mértéke, a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatásokkal
együtt (nettó Ft/hó/8 db gépjármű összesen). A 8 db megajánlott gépjármű bérleti díj mértéke, a hozzá kapcsolódó flottakezelési 

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:

Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelel, ezáltal érvényes. 1. Ajánlati ár (
nettó Ft): (8 db gépjármű bérleti díj mértéke, a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatásokkal együtt (nettó 
Ft/hó/8 db gépjármű összesen): 2.390.400 Ft, súlyszám: 70, pontszám: 5,50, súlyozott pontszám: 385,00 2. 
Környezetvédelmi kritérium: A megajánlott gépjármű típus üzemanyag felhasználása (vegyes fogyasztás a 
típusbizonyítvány, Általános Forgalombahelyezési Engedély alapján) (l/100 km): 5,6, súlyszám: 30, pontszám: 
10.00, súlyozott pontszám: 300.00

Szöveges értékelés:

685.00MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelel, ezáltal érvényes. 1. Ajánlati ár (
nettó Ft): (8 db gépjármű bérleti díj mértéke, a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatásokkal együtt (nettó 
Ft/hó/8 db gépjármű összesen): 1.455.216 Ft, súlyszám: 70, pontszám: 9,03, súlyozott pontszám: 632,10 2. 
Környezetvédelmi kritérium: A megajánlott gépjármű típus üzemanyag felhasználása (vegyes fogyasztás a 
típusbizonyítvány, Általános Forgalombahelyezési Engedély alapján) (l/100 km): 5,6, súlyszám: 30, pontszám: 
10.00, súlyozott pontszám: 300.00

Szöveges értékelés:

932.10LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű 
Részvénytársaság

Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelel, ezáltal érvényes. 1. Ajánlati ár (
nettó Ft): (8 db gépjármű bérleti díj mértéke, a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatásokkal együtt (nettó 
Ft/hó/8 db gépjármű összesen): 1.314.144 Ft, súlyszám: 70, pontszám: 10.00, súlyozott pontszám: 700.00 2. 
Környezetvédelmi kritérium: A megajánlott gépjármű típus üzemanyag felhasználása (vegyes fogyasztás a 
típusbizonyítvány, Általános Forgalombahelyezési Engedély alapján) (l/100 km): 5,6, súlyszám: 30, pontszám: 
10.00, súlyozott pontszám: 300.00

Szöveges értékelés:

1000.00Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Ajánlati ár (nettó Ft): (8 db gépjármű bérleti díj mértéke, a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatásokkal együtt (nettó Ft/
hó/8 db gépjármű összesen): 2.390.400 Ft 2. Környezetvédelmi kritérium: A megajánlott gépjármű típus üzemanyag 
felhasználása (vegyes fogyasztás a típusbizonyítvány, Általános Forgalombahelyezési Engedély alapján) (l/100 km): 5,6 
Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelel, ezáltal érvényes.

11027683203MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 6337 Újtelek, Béke Utca 12

1. Ajánlati ár (nettó Ft): (8 db gépjármű bérleti díj mértéke, a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatásokkal együtt (nettó Ft/
hó/8 db gépjármű összesen): 1.455.216 Ft 2. Környezetvédelmi kritérium: A megajánlott gépjármű típus üzemanyag 
felhasználása (vegyes fogyasztás a típusbizonyítvány, Általános Forgalombahelyezési Engedély alapján) (l/100 km): 5,6 
Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelel, ezáltal érvényes.

10948479244LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság, 1113 
Budapest, Bocskai Út 134-146

1. Ajánlati ár (nettó Ft): (8 db gépjármű bérleti díj mértéke, a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatásokkal együtt (nettó Ft/
hó/8 db gépjármű összesen): 1.314.144 Ft 2. Környezetvédelmi kritérium: A megajánlott gépjármű típus üzemanyag 
felhasználása (vegyes fogyasztás a típusbizonyítvány, Általános Forgalombahelyezési Engedély alapján) (l/100 km): 5,6 
Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelel, ezáltal érvényes.

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

A beérkezett ajánlatok száma:
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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:

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:

Ajánlattevő ajánlata a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelel, ezáltal érvényes. Ajánlattevő ajánlata a 
rendelkezésre álló fedezetnek megfelel. Ajánlattevő nyújtotta a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot, 1000,00 pontszámmal
. 1. Ajánlati ár (nettó Ft): (8 db gépjármű bérleti díj mértéke, a hozzá kapcsolódó flottakezelési szolgáltatásokkal együtt (nettó Ft/
hó/8 db gépjármű összesen): 1.314.144 Ft, súlyszám: 70, pontszám: 10.00, súlyozott pontszám: 700.00 2. Környezetvédelmi 
kritérium: A megajánlott gépjármű típus üzemanyag felhasználása (vegyes fogyasztás a típusbizonyítvány, Általános 
Forgalombahelyezési Engedély alapján) (l/100 km): 5,6, súlyszám: 30, pontszám: 10.00, súlyozott pontszám: 300.00

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

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

V.2.7) 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)

szolgáltatásokkal együtt nettó ajánlati ár értékelési szempont esetében az ajánlatevőnek forintban kell megadnia a szerződés 
teljesítésére vonatkozó ajánlati árát. Ezen értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték legkedvezőbb (ezen ajánlat kapja a 
maximális pontszámot (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan 
arányosan számolja ki. A pontozás módszere: 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 fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre kerekíti. 2. 
értékelési szempont: 2. Környezetvédelmi kritérium: A megajánlott gépjármű típus üzemanyag felhasználása (vegyes fogyasztás a 
típusbizonyítvány, Általános Forgalombahelyezési Engedély alapján) (l/100 km). A megajánlott gépjármű típus üzemanyag 
felhasználása (vegyes fogyasztás a típusbizonyítvány, Általános Forgalombahelyezési Engedély alapján) (l/100 km) bontásban megadva
. Ezen értékelési szempont esetében a legalacsonyabb érték legkedvezőbb (ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (10 pont), a 
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az 
alábbi képlet szerint: A pontozás módszere: 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 fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre kerekíti. Az 
üzemanyag felhasználás vonatkozásában: a legkisebb típusbizonyítvány szerinti vegyes fogyasztási értékkel bíró gépjármű minősül a 
legmagasabb ajánlatnak.

szerviz szolgáltatás

BRILL Kft.(10656767-2-03), P’-AutóCity Zrt.(25598599-2-02), AutoMobil Körös Kft.(24331405-2-04), MISKOLC AUTÓHÁZ Kft.(
22683579-2-05), Porsche Inter Auto Hungaria Kft.(14515239-2-44), PROCAR Kft.(10627510-2-07), Debrecen Autóház Zrt.(
23488205-2-09),
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.12.10 11:09:10 hajduzoltan

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma pont folytatása: AUTOMOBIL-EGER-97 Kft.(11175243-2-10), JUVENAL Kft.(11263122-
2-13), AUTO-TRADE’91 Kft. (12578144-2-12), BARA AUTÓHÁZ Kft.(24731836-2-13), SPIRIT AUTO Kft.(24306740-2-14), 
PLATÁN-AUTÓHÁZ Kft. (10527788-2-15), Savaria Autóház Kft.(11317661-2-18), Ring Auto Kft.(11329868-2-19), Spirit Auto Kft.(
24306740-2-14)

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.01.26Lejárata:2020.01.16Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

2020.01.15

2020.01.15




