
EKR000676922019 2019.09.27 14:45:22

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

A közbeszerzési eljárás eredménye

Tájékoztató az eljárás eredményéről

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
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(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés
(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

HUFPénznem:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

vagy

(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

40 000 000Érték:

II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

NemA beszerzés részekből áll:

II.1.5) Részekre bontás

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

50112000-3

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR000676922019Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Regionális/helyi szintű

Környezetvédelem

Gépjármű javítási szolgáltatások

Szolgáltatás megrendelés

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.
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

75Ajánlati árak (3 alszempontban; nettó Ft)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár kritérium:

Költség kritérium:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi kritérium:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

1) A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által üzemeltetett - jelenleg összesen 55 db, alábbi típusú - gépkocsi javítóműhelyben 
történő javítása, összesen nettó 40 millió Ft keretösszeg erejéig. 2) 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. 3) Az I.2.4) pontban foglaltakon felüli további információk: 4) A teljesítés helye az ajánlatkérő működési területe. 
Az ajánlatkérő a gépjárműparkját a Kiskunsági Nemzeti Park egész működési területén használja. Gépjármű meghibásodás a 
Kiskunsági Nemzeti Park egész működési területén előfordulhat. 5) A nyertes ajánlattevő feladatai: - Járművek javítása, - Karosszéria 
javítása - Közúti jármű műszaki vizsgáztatása - Jármű tisztítása javítás után - Gumiabroncs tárolása - Műszaki mentés biztosítása - 
Csereautó biztosítása (nyertes ajánlattevő ajánlatának függvényében) 6) A nyertes ajánlattevő által beépített alkatrészek gyáriak vagy 
utángyártottak (amennyiben ez a gyárival megegyező vagy annál jobb minőségű) lehetnek, a választás során a költséghatékonyabb 
megoldást kell alkalmazni. 7) Nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell a nettó 30.000.-Ft egyedi értéket meg nem haladó műszaki 
meghibásodások a bejelentéstől számított 24 órán belüli helyszíni (vagy a nyertes ajánlattevő legközelebbi telephelyén történő) 
javítását, így különösen izzócsere, stb. 8) Szükség esetén az autószállító trélerrel való kiérkezési idő maximum 2 óra. 9) Nyertes 
ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a motor és az erőátviteli rendszer alkatrészeinek javítását vagy cseréjét fényképesen dokumentálja a
kiszerelés előtti és a beszerelés utáni állapotban, illetve a kiszerelt hibás alkatrészt megtekintésig elraktározza. 10) További részletek 
az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU333 Csongrád

HU331 Bács-Kiskun

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

50112000-3

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Gépjármű javítási szolgáltatásokII.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Bács-Kiskun megye (Fülöpháza, mint súlyozott földrajzi középpont)

Igen

Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke (%) 20

Csereautó biztosítása (igen/nem) 5

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem
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Gépjármű javítási szolgáltatásokElnevezés:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

IV.2.3) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

NemA Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

NemA Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás

NemA Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás

IgenA Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás

NemHirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IgenEljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt 
esetekben:

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

NemNyílt eljárás

NemA Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytat le. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket, 
de nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2.9) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

tartalmazniuk

Nem

Igen

Nem

Nem
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V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

%Arány:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

NemValószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre 
vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(
ek) értéke)

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

HUFPénznem:

40 000 000A szerződés/rész végleges összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára 
vonatkozóan)

40 000 000A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

IgenA nyertes ajánlattevő kkv:12871485203A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 76558133Fax:Internetcím:

+36 76558133Telefon:automix@externet.huE-mail:

Hajcsár Utca 14/AEgyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

HU331NUTS-kód:SzabadszállásVáros:MagyarországOrszág:6080Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
82397874

Nemzeti azonosítószám

Tóth Autómix Kft.Hivatalos név:A nyertes ajánlattevő

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

NemA szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el:

2Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

0Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

0Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

2Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.09.06V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

NemA szerződés megkötését megtagadták:

NemA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

Szerződés/rész odaítélésre került:1A szerződés száma: Igen
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Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések

Műszaki leírás részeként

Értékelési szempontként:

Szerződéses feltételként:

VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

2019.07.02

VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

10269572241Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Törökvész Út 58Egyéb cím adatok:

HU331NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1025Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
86209157

Nemzeti azonosítószámTormási Márkakereskedés és Szerviz Korlátolt Felelősségű TársaságHivatalos név:

12871485203Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hajcsár Utca 14/AEgyéb cím adatok:

HU331NUTS-kód:SzabadszállásVáros:MagyarországOrszág:6080Postai irányítószám:

Postai cím:

EKRSZ_
82397874

Nemzeti azonosítószámTóth Autómix Kft.Hivatalos név:

V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

NemV.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt:

NemV.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett:

Pénznem:Érték áfa nélkül:

Ellenszolgáltatás összege:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):

Fax:Internetcím:

Telefon:E-mail:

Egyéb cím adatok(közterület neve,
típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:Város:Ország:Postai irányítószám:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:
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Hirdetmény neve Státusz Feladás 
dátuma

Közzététel
dátuma Feladó felhasználó Megtekintés

Hirdetmény: 
Tájékoztató az eljárás 

eredményéről
Megjelent 2019.09.25 2019.09.25 Tóth Csaba Feladott verzió

Közzétett verzió

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2019.09.25

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:

VI.1.5) További információk:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.4) Fenntartott szerződés:

Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

Alkalmassági feltételként

Műszaki leírás részeként




