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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://knp.nemzetipark.gov.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 76481074Fax: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

Kiskunsági Nemzeti Park IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:

Gépjármű javítási szolgáltatásokKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000676922019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_
31222860

Liszt Ferenc Utca 19.

Kecskemét HU331 6000

Kolozsvári - Kovács Rita

titkarsag@knp.hu +36 76482611

Tóth Csaba egyéni vállalkozó EKRSZ_
90133776

Béke Utca 21.

Lakitelek HU331 6065

Tóth Csaba

tothcsaba2017@outlook.hu



EKR000676922019
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:

2019.07.02

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által üzemeltetett - jelenleg összesen 55 db, alábbi típusú- gépkocsi javítóműhelyben történő 
javítása, összesen nettó 40 millió Ft keretösszeg erejéig. Típusok, mennyiségek: a) 1 darab Ford Focus, b) 16 darab Ford Ranger, c) 16
darab Isuzu D-Max, d) 1 darab Mazda BT-50, e) 3 darab Mitsubishi L200, f) 1 darab Mitsubishi L400, g) 1 darab Nissan Pathfinder, h) 
1 darab Suzuki Ignis, i) 10 darab Suzuki Jimny, j) 1 darab Suzuki SX4, k) 2 darab Toyota Hilux, l) 1 darab Toyota RAV4, m) 1 darab VW
Polo. A gépjárművek egyéb paramétereire vonatkozó adatokat ajánlatkérő – tekintettel annak terjedelmére – az egyéb közbeszerzési 
dokumentumok között adja meg. A szerződés teljesítése során a gépkocsi mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az 
állomány bővülése miatt változhat. Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodást (a továbbiakban 
keretszerződés) kíván kötni, és a tényleges beszerzési igényét megrendelés kibocsátásával valósítja meg a keretszerződés hatálya alatt
. A Vállalkozót kizárólag a tőle megrendelt, és általa szerződésszerűen teljesített szolgáltatás vonatkozásában illeti meg avállalkozói díj
. A keretszerződés keretében meg nem rendelt szolgáltatás vonatkozásában a Vállalkozó a vállalkozói díjra nem jogosult. A részletes 
követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Gépjármű javítási szolgáltatások

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Kbt. Harmadik Rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti értékelési szempont esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek 
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. szempont „Ajánlati árak” három alszempontot tartalmaz. Az 1.1. 
alszempont a „Nevesített javítás díja (nettó Ft)”, melyet a részletes árajánlat táblázat valamennyi sorának kitöltésével, azok 
összegeként, pozitív egész számban kell megadni, és a felolvasólapon is rögzíteni. Súlyszáma 50. Az 1.2. alszempont a „Nem nevesített
javítások óradíja (nettó Ft/munkaóra)” súlyszáma 20, az 1.3. alszempont a „Műszaki mentés díja (nettó Ft/km)” súlyszáma 5, melyekre 
tett vállalást csak a felolvasólapon kell rögzíteni pozitív egész számban. Értékélés módszere az 1.1., 1.2. és 1.3. esetében a fordított 
arányosítás. A 2. szempontnál a vállalást a felolvasólapon, nem negatív egész számban kell megadni, mely százalékban értendő. 
Értékelési módszer az egyenes arányosítás. A javításhoz szükséges alkatrészek referenciaára a www.unixauto.hu webshopban elérhető
alkatrész ára. Ajánlattevőnek az ehhez képest adott kedvezmény mértékével kell az ajánlatot megtennie. A 3. szempont esetében az 
értékelés módszere a pontozás. Amennyiben ajánlattevő vállalja a 3. szempontnál 24 órát meghaladó javítási munka esetén a javítandó
jármű helyett, annak kategóriájával azonos, vagy magasabb gépjármű kategóriába tartozó csereautó biztosítását, úgy 10 pontot kap, 
ha nem vállalja, 0 pontot kap.

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:

Az ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya 
alatt.

Szöveges értékelés:

950.00Tóth Autómix Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1.1 Nevesített javítás díja (nettó Ft): 8.348.450 Ft 1.2 Nem nevesített javítások óradíja (nettó Ft/munkaóra): 5.000 Ft 1.3 
Műszaki mentés díja (nettó Ft/km): 100 Ft 2 Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke (%): 15% 3. Csereautó 
biztosítása (igen/nem): nem Az ajánlattevő ajánlata az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, valamint az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

12871485203Tóth Autómix Kft., 6080 Szabadszállás, Hajcsár Utca 14/A

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:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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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:

2019.09.05Lejárata:2019.08.27Kezdete:

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:

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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.1 Nevesített javítás díja (nettó Ft): 8.348.450 Ft 1.2 Nem nevesített javítások óradíja (nettó Ft/
munkaóra): 5.000 Ft 1.3 Műszaki mentés díja (nettó Ft/km): 100 Ft A legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot tárgyi 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Tóth Autómix Kft. nyújtotta be, valamint ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, 
mentes az eljárásban előírt kizáró okok alól, ajánlata érvényes és megfelel az ajánlatkérő részére rendelkezésre álló fedezet 
értékének.

12871485203Tóth Autómix Kft., 6080 Szabadszállás, Hajcsár Utca 14/A

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)

2019.08.26

2019.08.26
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.08.13 14:31:10 Vida.Csilla

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Az alábbi ajánlattevő ajánlata nem került a bírálatra a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján: Tormási Márkakereskedés és Szerviz Kft. 1025 
Budapest, Törökvész út 58. adószám: 10269572-2-41 Az ajánlat értékelési részszempont szerinti tartalmi elemei: 1.1 Nevesített javítás 
díja (nettó Ft): 18.094.682 Ft 1.2 Nem nevesített javítások óradíja (nettó Ft/munkaóra): 10.500 Ft 1.3 Műszaki mentés díja (nettó Ft/
km): 350 Ft 2 Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke (%): 5% 3. Csereautó biztosítása (igen/nem): nem A súlyszámmal 
szorzott értékelési pontszám: 406,60

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:




