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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.hmzrinyi.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13151448Fax: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

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft.

Ajánlatkérő 
neve:

Gépjárművek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
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Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem 
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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

3A beérkezett ajánlatok száma:

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:

38A 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

6 db új TOYOTA HILUX LIVE vagy azzal egyenértékű gépjármű beszerzése adásvételi szerződés keretében

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Gépjárművek beszerzése

Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

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:

Ellenszolgáltatás összege:41 950 392 Ft; Az ajánlattevő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, amire a fedezet rendelkezésre 
áll.
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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)

Az első értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó) ajánlat a maximális 10 pontot 
kapja, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével kerül 
kiszámításra a pontszám a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. November 26.) alapján. A második 
értékelési részszempont esetében a pontkiosztás módszerével számolja ki ajánlatkérő a pontszámokat a Közbeszerzési Hatóságnak az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója (KÉ
2019. évi 227. szám; 2019. November 26.) alapján.

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:

101

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

Szöveges értékelés:

910TOYOTA SAKURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

áll.Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek , ezért érvényessé 
nyilvánítható. 1.Ajánlati ár:41 950 392 Ft; 2.Lejt (DAC) - és hegymeneti (HAC) vezetést segítő rendszerek megléte (igen/nem):
nem
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Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban jelezte, hogy élni kíván a Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel, azaz az 
ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően kívánja elvégezni. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb 
ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. Nem került bírálatra a CPM Hungary Kft. ajánlata.Értékelési szempontok szerinti 
tartalmi elemek: 1. Ajánlati ár: 47 298 000 Ft; 2. Lejt (DAC) - és hegymeneti (HAC) vezetést segítő rendszerek megléte (igen/nem): 
nem.

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:

2020.04.07Lejárata:2020.03.27Kezdete:

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:

Az NS Autóház Kft. ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követően „egyéb kommunikáció” formájában csatolt egy 
nyilatkozatot, melyben a Felolvasólapon szereplő második értékelési részszempontra (Lejt (DAC) - és hegymeneti (HAC) vezetést 
segítő rendszerek megléte(igen/nem)) vonatkozóan változtatott ajánlatán. Tekintettel arra, hogy a Felolvasólap, a Műszaki 
Adatlap és az EKR kommunikációs felületen közölt tájékoztatás között ellentmondás van, kértük az ellentmondás feloldását. 
Ajánlattevő az előírt határidőben benyújtotta a felvilágosítás kérésre adott válaszát, a válaszában félreértelmezésre hivatkozva 
továbbra is az ajánlattételi határidő lejárta után tett módosított ajánlatát tartotta érvényesnek. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő 
az ajánlattételi határidő lejártától fogva ajánlatához kötve van, a felvilágosítás kérésre adott választ nem fogadható el, a 
Felolvasólap ilyen jellegű módosítására nincs lehetőség. Az ajánlat a Kbt. 73.§(1) bek e)pontja alapján érvénytelen, mert „egyéb 
módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai 
követelményeit.”
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