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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Új, emelt terepjáró képességű személygépkocsik

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

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:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Új, emelt terepjáró képességű személygépkocsikKözbeszerzés 
tárgya:

Körös-vidéki Vízügyi IgazgatóságAjánlatkérő 
neve:
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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:

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:

2019.06.07

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

2 db új, emelt terepjáró képességű személygépkocsi beszerzése Műszaki paraméterek: • Teljesítmény: 95 - 115 kW • Lökettérfogat: 
1300-1400 cm3 • Üzemanyag: Benzin • Sebességváltó: Manuális (6 fokozatú) sebességváltó • Karosszéria-kivitel: emelt terepjáró • 
Ajtószám: 5 ajtós • Hajtás: Összkerék (4WD) • Szállítható személyek száma: 5 személy • Metálfény (szürke) • Panoráma napfénytető • 
Tengelytáv: kategória besoroló tulajdonság, nagyobb vagy egyenlő, mint 2350 mm • Környezetvédelmi besorolás: EURO 6 normának 
való megfelelés A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Mindösszesen bruttó ajánlati ár (HUF): 12.995.447,- A gépjármű üzemanyag fogyasztása vegyes forgalomban (liter/100km/
gépjármű) (Minimum: 6,0 l, Maximum: 9,0 l): 6,1 A gépjármű szén-dioxid (CO2) kibocsátása (gramm/km/gépjármű) (Minimum: 
160 gramm, Maximum: 190 gramm): 139 Gyula Autóház Kft. (5700 Gyula, Csabai út 9.) Ajánlattevő ajánlata az előírt értékelési 
szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatnak minősül, megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, nem áll 
a kizáró okok hatálya alatt, valamint megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

11040763204Gyula Autóház Autójavító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 5700 Gyula, Csabai Út 9

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Mind a mindösszesen bruttó ajánlati ár, mind a gépjármű üzemanyag fogyasztása, mind a gépjármű szén-dioxid (CO2) kibocsátása 
vegyes forgalomban értékelési szempontok tekintetében a fordított arányosítás módszerének használatával került meghatározásra az 
értékelési pontszám.

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:

Mindösszesen bruttó ajánlati ár (HUF) értékelési pontszáma: 10 - ennek súlyozott értéke 800 A gépjármű 
üzemanyag fogyasztása vegyes forgalomban értékelési pontszáma: 10 - ennek súlyozott értéke: 100 A gépjármű
szén-dioxid (CO2) kibocsátása értékelési pontszáma: 10 - ennek súlyozott értéke: 100 Összesen: 1000

Szöveges értékelés:

1000Gyula Autóház Autójavító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A benyújtott ajánlat és nyilatkozatok alapján a Gyula Autóház Kft., Ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, 
tekintettel erre Ajánlattevő ajánlata érvényes. Mindösszesen bruttó ajánlati ár (HUF): 12.995.447,- A gépjármű üzemanyag 
fogyasztása vegyes forgalomban (liter/100km/gépjármű) (Minimum: 6,0 l, Maximum: 9,0 l): 6,1 A gépjármű szén-dioxid (CO2) 
kibocsátása (gramm/km/gépjármű) (Minimum: 160 gramm, Maximum: 190 gramm): 139

11040763204Gyula Autóház Autójavító és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 5700 Gyula, Csabai Út 9

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

1A 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:
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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:

A szerződéskötési moratórium kezdete az összegezés megküldését követő nap. Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás a Kbt. 113. § 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárás, melyre a nemzeti eljárásrend szabályai vonatkoznak, a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján, 
ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be megköthető a szerződés a Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített 
tíznapos időtartam letelte előtt is.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:2019.07.12Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2019.06.27

2019.07.11




