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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 76998310Fax:+36 308204799Telefon: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 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:

Gépjárművek szervizelése 2020Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000596952020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság EKRSZ_3122286
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Liszt Ferenc Utca 19.

Kecskemét HU331 6000

Kolozsvári-Kovács Rita

titkarsag@knp.hu +36 76482611

www.knp.hu

Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd EKRSZ_4551120
2

Rákóczi Út 9. 1/7.

Kecskemét HU331 6000

Domján Ákos

iroda@domjanugyved.hu
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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:

166A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 167-404209A 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 KNPI által üzemeltetett - jelenleg összesen 57db - gépkocsi javítóműhelyben történő javítása, összesen nettó 55 millió Ft 
keretösszeg erejéig. A gj-ek egyéb paramétereire vonatkozó adatokat AK – tekintettel annak terjedelmére – az egyéb KD-ok között 
adja meg. A szerződés teljesítése során a gk. mennyiség és az összetétel a műszaki elhasználódás, vagy az állomány bővülése miatt 
változhat. AK a keretszerződést kíván kötni, és a tényleges beszerzési igényét eseti megrendelés kibocsátásával valósítja meg a 
keretszerződés hatálya alatt. A Vállalkozót kizárólag a tőle megrendelt, és általa szerződésszerűen teljesített szolgáltatás 
vonatkozásában illeti meg a vállalkozói díj. A keretszerződés keretében meg nem rendelt szolgáltatás vonatkozásában a Vállalkozó a 
vállalkozói díjra nem jogosult. A részletes követelményeket az egyéb KD-ok. részét képező műszaki leírás, vmint a szerződéstervezet 
tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Gépjárművek szervizelése 2020

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.domjanugyved.hu

Kbt. Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 
1.1.: Nevesített javítás díja (nettó Ft): 9.972.250,- Ft, súlyszám: 50, pontszám: 10, súlyozott pontszám: 500. 
1.2.: Nem nevesített javítások óradíja (nettó Ft/munkaóra): 5.500,- Ft, súlyszám: 20, pontszám: 10, súlyozott 
pontszám: 200, 
1.3.: Műszaki mentés díja (nettó Ft/km): 79,- Ft, súlyszám: 5, pontszám: 10, súlyozott pontszám: 50, 
2. Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke (%): 16%,  súlyszám: 20, pontszám: 10, súlyozott 
pontszám: 200, 
3. Csereautó biztosítása 24h-t meghaladó javítás esetén (igen/nem): nem,  súlyszám: 5, pontszám: 0, súlyozott 
pontszám: 0. 
Összesen: 950 pont.

Szöveges értékelés:

950Tóth Autómix Kft.

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 
1.1.: Nevesített javítás díja (nettó Ft): 22.861.142,- Ft, súlyszám: 50, pontszám: 4,36, súlyozott pontszám: 218, 
1.2.: Nem nevesített javítások óradíja (nettó Ft/munkaóra): 11.500,- Ft, súlyszám: 20, pontszám: 4,78, 
súlyozott pontszám: 95,6, 
1.3.: Műszaki mentés díja (nettó Ft/km): 350,- Ft, súlyszám: 5, pontszám: 2,26, súlyozott pontszám: 11,3, 
2. Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke (%): 5%,        súlyszám: 20, pontszám: 3,13, súlyozott 
pontszám: 62,6, 
3. Csereautó biztosítása 24h-t meghaladó javítás esetén (igen/nem): igen, súlyszám: 5, pontszám: 10, súlyozott 
pontszám: 50. 
Összesen: 437,5 pont.

Szöveges értékelés:

437.5Tormási Márkakereskedés és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 
1.1.: Nevesített javítás díja (nettó Ft): 9 972 250,- Ft, 
1.2.: Nem nevesített javítások óradíja (nettó Ft/munkaóra): 5 500,- Ft, 
1.3.: Műszaki mentés díja (nettó Ft/km): 79,- Ft, 
2. Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke (%): 16, 
3. Csereautó biztosítása 24h-t meghaladó javítás esetén (igen/nem): Nem 
Ajánlattevő ajánlata megfelel az Ajánlattételi felhívásban és Közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, melyre tekintettel az ajánlata érvényes.

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

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 
1.1.: Nevesített javítás díja (nettó Ft): 22 861 142,- Ft 
1.2.: Nem nevesített javítások óradíja (nettó Ft/munkaóra): 11 500,- Ft 
1.3.: Műszaki mentés díja (nettó Ft/km)        350,- Ft 
2. Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke (%): 5 
3. Csereautó biztosítása 24h-t meghaladó javítás esetén (igen/nem): Igen 
Ajánlattevő ajánlata megfelel az Ajánlattételi felhívásban és Közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, melyre tekintettel az ajánlata érvényes.

10269572203Tormási Márkakereskedés és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6000 
Kecskemét, Külső-Szegedi Út 100

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Ajánlati ár (nettó HUF) 
1.1.: Nevesített javítás díja (nettó Ft): 9 972 250,- Ft, 
1.2.: Nem nevesített javítások óradíja (nettó Ft/munkaóra): 5 500,- Ft, 
1.3.: Műszaki mentés díja (nettó Ft/km): 79,- Ft, 
2. Alkatrész referencia árból adott kedvezmény mértéke (%): 16, 
3. Csereautó biztosítása 24h-t meghaladó javítás esetén (igen/nem): Nem 
Az ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.

12871485203Tóth Autómix Kft., Magyarország 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)

Ajánlatkérő az ajánlatokat, a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” alapján 
értékeli. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 
pont. 
Az 1. értékelési részszempont tekintetében (valamenniy alszempontra vonatkozóan) az értékelés a fordított arányosítás módszerével 
történik. 
A 2. értékelési részszempontok tekintetében az értékelés az egyenes arányosítás módszerével történik. 
A 3. értékelési részszempontok tekintetében a vonatkozó kérdésre IGEN vagy NEM választ kell az Ajánlattevőknek adniuk. IGEN 
válasz esetén 10 pontot, NEM válasz esetén 0 pontot kap az adott ajánlat. 
Az értékelés alapját az 1. értékelési részszempont esetében az Ajánlattevőknek a felolvasólapon a nettó ajánlati árakat kell megadni 
(1.1. alszempont esetén nettó Ft értékben, 1.2. alszempont esetén nettó Ft/munkaóra értékben, 1.3. alszempont esetén nettó Ft/km 
értékben). A Felolvasólapon megadott nettó ajánlati árakat egész számban nettó módon, egyösszegben és forint (HUF) kérjük 
megadni. A Felolvasólapon megadott nettó ajánlati áraknak és a külön táblázatban 
megadott egységáraknak tartalmaznia kell minden költséget, a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződésben meghatározott 
valamennyi feladat ellenértékét. Részletes árajánlatot is be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumban megadott táblázatmintának 
(ártáblázat) megfelelő tartalommal és bontásban az 1.1. alszempont esetén. Az ártáblázatot teljes körűen beárazni szükséges és a 
mindösszesen sorban képződő összeget kell a felolvasólapon feltüntetni. 
Az részletes árajánlat (ártáblázat) be nem nyújtása vagy az ártáblázat nem teljes körű beárazása (kitöltése) az ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után. Az ajánlati árak nem tartalmazhatnak semmilyen árfolyamváltozáshoz kötött feltételt, az 
ellenszolgáltatás forintban kifejezett fix összeg. Az ajánlati ár a szerződés teljes időtartama alatt kötött, nem módosítható.

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:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2020.11.14Lejárata:2020.11.04Kezdete:

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:

2020.11.04

2020.11.04
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