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Ajánlattevő ajánlati ára nem volt aránytalanul alacsony és ajánlata nem tartalmazott egyéb aránytalan vállalást. A beérkezett 
hiánypótlást is figyelembe véve Ajánlattevő ajánlata megfelelt az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért ajánlata érvényes. 1. közbeszerzési rész Nettó 

22630777203CPM Hungary Kft., Magyarország 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza Utca 5.

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:

1 - 1. közbeszerzési részRész száma, elnevezése:

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:

21A 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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részére gépjárművek beszerzése 2020

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Hivatali gépjárművek beszerzése 2020

Kbt. Harmadik rész, XVII. Fejezet

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

Igen
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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 ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont. A 
részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a maximális 
pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes 
jegyig). 1. értékelési szempont: Ajánlati árnál alkalmazott képlet: súlyszáma: 80 (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat 
ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*80. 2. értékelési szempont: Szállítási határidőnél alkalmazott képlet: (súlyszáma 20) (
legalacsonyabb szállítási határidőt tartalmazó ajánlat szállítási határideje/vizsgált ajánlat szállítási határideje)*10*20 Adott esetben a 
30 nap illetve az ennél rövidebb szállítási határidőt tartalmazó ajánlat a maximális pontszámot kapja. Amennyiben az ajánlat 180 
napnál hosszabb szállítási határidőt tartalmaz, abban az esetben az ajánlat érvénytelen.

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

A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig). A 
legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő 
arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegyig). 1. értékelési szempont: Ajánlati árnál alkalmazott 
képlet: súlyszáma: 80 (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*
10*80. Így az 1. értékelési szempontra Rialmó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő összesen 800,00 
pontot kapott. 2. értékelési szempont: Szállítási határidőnél alkalmazott képlet: (súlyszáma 20) (legalacsonyabb
szállítási határidőt tartalmazó ajánlat szállítási határideje/vizsgált ajánlat szállítási határideje)*10*20 Így a 2. 
értékelési szempontra Rialmó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő összesen 166,67 pontot kapott.

Szöveges értékelés:

966.67Rialmó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig). A 
legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő 
arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegyig). 1. értékelési szempont: Ajánlati árnál alkalmazott 
képlet: súlyszáma: 80 (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*
10*80. Így az 1. értékelési szempontra CPM Hungary Kft. ajánlattevő összesen 738,74 pontot kapott. 2. 
értékelési szempont: Szállítási határidőnél alkalmazott képlet: (súlyszáma 20) (legalacsonyabb szállítási 
határidőt tartalmazó ajánlat szállítási határideje/vizsgált ajánlat szállítási határideje)*10*20 Így a 2. értékelési 
szempontra CPM Hungary Kft. ajánlattevő összesen 200,00 pontot kapott.

Szöveges értékelés:

938.74CPM Hungary Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlati ára nem volt aránytalanul alacsony és ajánlata nem tartalmazott egyéb aránytalan vállalást. A beérkezett 
hiánypótlást, felvilágosítást is figyelembe véve Ajánlattevő ajánlata megfelelt az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért ajánlata érvényes. 1. közbeszerzési rész Nettó 
ajánlati ár összesen (nettó HUF A)+B)+C)+D)): 9 225 000 A) Gépjármű ajánlati ára (nettó HUF): 9 225 000 B) Ajánlati ár a 
forgalomba helyezésre: általános forgalmi adót nem tartalmazó – valamennyi egyéb adó és díj (törzskönyv, igazoló lap, műszaki 
érvényesítő matrica, rendszám, eredetiségvizsgálat, egyéb költség) nettó HUF: 0 C) Üzembe helyezési költség ajánlati ára (nettó 
HUF): 0 D) Regisztrációs adó (nettó HUF): 0 Szállítási határidő (napokban megadva; ajánlati elem minimum értéke:30 nap, 
maximum értéke: 180 nap): 180

13820839207Rialmó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 8000 Székesfehérvár, Ilosvai Utca 2.

ajánlati ár összesen (nettó HUF A)+B)+C)+D)): 9 989 989 A) Gépjármű ajánlati ára (nettó HUF): 9 815 737 B) Ajánlati ár a 
forgalomba helyezésre: általános forgalmi adót nem tartalmazó – valamennyi egyéb adó és díj (törzskönyv, igazoló lap, műszaki 
érvényesítő matrica, rendszám, eredetiségvizsgálat, egyéb költség) nettó HUF: 33 972 C) Üzembe helyezési költség ajánlati ára (
nettó HUF): 64 280 D) Regisztrációs adó (nettó HUF): 76 000 Szállítási határidő (napokban megadva; ajánlati elem minimum 
értéke:30 nap, maximum értéke: 180 nap): 150
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Ajánlattevő ajánlati ára nem volt aránytalanul alacsony és ajánlata nem tartalmazott egyéb aránytalan vállalást. A beérkezett 
hiánypótlást is figyelembe véve Ajánlattevő ajánlata megfelelt az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért ajánlata érvényes. 2. közbeszerzési rész Nettó 
ajánlati ár összesen 3 darab gépjárműre (nettó HUF (A)+B)+C)+D)*3): 28 792 488 A) Gépjármű ajánlati ára (1 db nettó HUF): 9 
402 524 B) Ajánlati ár a forgalomba helyezésre 1 db gépjárműre: általános forgalmi adót nem tartalmazó – valamennyi egyéb 
adó és díj (törzskönyv, igazoló lap, műszaki érvényesítő matrica, rendszám, eredetiségvizsgálat, egyéb költség) nettó HUF: 33 

22630777203CPM Hungary Kft., Magyarország 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza Utca 5.

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:

2A szerződés száma:

2 - 2. közbeszerzési részRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A MIKROSPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő ajánlatának átvizsgálása során a Közbeszerzési Bírálóbizottság 
megállapította, hogy az Eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt jogi, gazdasági, pénzügyi és 
műszaki előírásoknak az Ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felelt meg tekintettel arra, hogy nem nyújtott be szakmai 
ajánlatot. Ajánlata ezért a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

10529663213MIKROSPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2092 
Budakeszi, Pátyi út 40

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. közbeszerzési rész Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF A)+B)+C)+D)): 9 225 000 A) Gépjármű ajánlati ára (nettó HUF): 9 
225 000 B) Ajánlati ár a forgalomba helyezésre: általános forgalmi adót nem tartalmazó – valamennyi egyéb adó és díj (
törzskönyv, igazoló lap, műszaki érvényesítő matrica, rendszám, eredetiségvizsgálat, egyéb költség) nettó HUF: 0 C) Üzembe 
helyezési költség ajánlati ára (nettó HUF): 0 D) Regisztrációs adó (nettó HUF): 0 Szállítási határidő (napokban megadva; ajánlati
elem minimum értéke:30 nap, maximum értéke: 180 nap): 180 A Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott értékelési 
szempontok alapján Ajánlattevő tette az összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

13820839207Rialmó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 8000 Székesfehérvár, Ilosvai Utca 2.

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

Igen
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13820839207Rialmó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 8000 Székesfehérvár, Ilosvai Utca 2.

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 ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 10 pont. A 
részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig). A legjobb ajánlat a maximális 
pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes 
jegyig). 1. értékelési szempont: Ajánlati árnál alkalmazott képlet: súlyszáma: 80 (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat 
ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*80. 2. értékelési szempont: Szállítási határidőnél alkalmazott képlet: (súlyszáma 20) (
legalacsonyabb szállítási határidőt tartalmazó ajánlat szállítási határideje/vizsgált ajánlat szállítási határideje)*10*20 Adott esetben a 
30 nap illetve az ennél rövidebb szállítási határidőt tartalmazó ajánlat a maximális pontszámot kapja. Amennyiben az ajánlat 180 
napnál hosszabb szállítási határidőt tartalmaz, abban az esetben az ajánlat érvénytelen.

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

A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig). A 
legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő 
arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegyig). 1. értékelési szempont: Ajánlati árnál alkalmazott 
képlet: súlyszáma: 80 (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*
10*80. Így az 1. értékelési szempontra Rialmó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő összesen 800,00 
pontot kapott. 2. értékelési szempont: Szállítási határidőnél alkalmazott képlet: (súlyszáma 20) (legalacsonyabb
szállítási határidőt tartalmazó ajánlat szállítási határideje/vizsgált ajánlat szállítási határideje)*10*20 Így a 2. 
értékelési szempontra Rialmó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő összesen 200,00 pontot kapott.

Szöveges értékelés:

1000.00Rialmó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A részszempontokon belül az értékelési pontszám arányosítással kerül kiszámításra (két tizedes jegyig). A 
legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő 
arányosítással kerülnek kiszámításra (két tizedes jegyig). 1. értékelési szempont: Ajánlati árnál alkalmazott 
képlet: súlyszáma: 80 (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*
10*80. Így az 1. értékelési szempontra CPM Hungary Kft. ajánlattevő összesen 592,90 pontot kapott. 2. 
értékelési szempont: Szállítási határidőnél alkalmazott képlet: (súlyszáma 20) (legalacsonyabb szállítási 
határidőt tartalmazó ajánlat szállítási határideje/vizsgált ajánlat szállítási határideje)*10*20 Így a 2. értékelési 
szempontra CPM Hungary Kft. ajánlattevő összesen 200,00 pontot kapott.

Szöveges értékelés:

792.90CPM Hungary Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlati ára nem volt aránytalanul alacsony és ajánlata nem tartalmazott egyéb aránytalan vállalást. A beérkezett 
hiánypótlást, felvilágosítást is figyelembe véve Ajánlattevő ajánlata megfelelt az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért ajánlata érvényes. 2. közbeszerzési rész Nettó 
ajánlati ár összesen 3 darab gépjárműre (nettó HUF (A)+B)+C)+D)*3): 21 339 000 A) Gépjármű ajánlati ára (1 db nettó HUF): 7 
113 000 B) Ajánlati ár a forgalomba helyezésre 1 db gépjárműre: általános forgalmi adót nem tartalmazó – valamennyi egyéb 
adó és díj (törzskönyv, igazoló lap, műszaki érvényesítő matrica, rendszám, eredetiségvizsgálat, egyéb költség) nettó HUF: 0 C) 
Üzembe helyezési költség ajánlati ára 1 db gépjárműre (nettó HUF): 0 D) Regisztrációs adó 1 db gépjárműre (nettó HUF): 0 
Szállítási határidő (napokban megadva; ajánlati elem minimum értéke:30 nap, maximum értéke: 180 nap): 150

13820839207Rialmó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Magyarország 8000 Székesfehérvár, Ilosvai Utca 2.

972 C) Üzembe helyezési költség ajánlati ára 1 db gépjárműre (nettó HUF): 85 000 D) Regisztrációs adó 1 db gépjárműre (nettó 
HUF): 76 000 Szállítási határidő (napokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 30 nap, maximum értéke: 180 nap): 150
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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:

Kbt. 131. § (6) bekezdése

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.06.20Lejárata:2020.06.10Kezdete:

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:

SABWAY Korlátolt Felelősségű Társaság és Petrányi-Autó Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Közös Ajánlattevők 
ajánlatának átvizsgálása során a Közbeszerzési Bírálóbizottság megállapította, hogy Ajánlattevő a hiánypótlást az előírt 
határidőre nem teljesítette, ezért ajánlata egyéb módon nem felelt meg az Eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki előírásoknak, ezért ajánlata a a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja 
alapján érvénytelen.

22916934206SABWAY Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6726 Szeged, Vellay Imre Utca 39

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:

2. közbeszerzési rész Nettó ajánlati ár összesen 3 darab gépjárműre (nettó HUF (A)+B)+C)+D)*3): 21 339 000 A) Gépjármű 
ajánlati ára (1 db nettó HUF): 7 113 000 B) Ajánlati ár a forgalomba helyezésre 1 db gépjárműre: általános forgalmi adót nem 
tartalmazó – valamennyi egyéb adó és díj (törzskönyv, igazoló lap, műszaki érvényesítő matrica, rendszám, eredetiségvizsgálat, 
egyéb költség) nettó HUF: 0 C) Üzembe helyezési költség ajánlati ára 1 db gépjárműre (nettó HUF): 0 D) Regisztrációs adó 1 db 
gépjárműre (nettó HUF): 0 Szállítási határidő (napokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 30 nap, maximum értéke: 180 
nap): 150 A Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott értékelési szempontok alapján Ajánlattevő tette az 
összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

2020.06.10

2020.06.10
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Eljárást megindító hirdetmény KÉ-száma: 1175/2020

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




