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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Szociális Központ gépjármű beszerzés 1. kategóriaRész 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:

20958/2018A 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

„Innovatív Szociális Szolgáltató Központ kialakítása Székesfehérváron” elnevezésű projekt keretében gépjárművek beszerzése 1. rész: 
1 db új gépjármű beszerzése az alábbiak szerint: 1. kategória Mennyiség: 1 darab új, benzin üzemű személygépjármű Kivitel: sedan / 5
ajtós kivitel Üzembe helyezés éve: 2018. évtől Tengelytáv: minimum 2500 mm Hosszúság: minimum 4000 mm Ajtók száma: minimum 4
vagy 5 ajtó Szállítható személyek száma: 1+4 személy (5 fős) Szín: fehér vagy ezzel egyenértékű Motor lökettérfogata: minimum 1368 
cm3 Elvárt minimális teljesítmény: minimum 70 (95 LE) Sebességváltó: minimum 5 fokozatú manuális Belső kárpitozás: szövet 
Keréktárcsa: könnyűfém Garancia: minimum 3 év Egyéb, szükséges felszereltség: klímaberendezés A nyertes ajánlattevő feladata a 
személygépjármű tulajdonjog átruházásával, az üzembe- és forgalomba helyezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az 
Ajánlatkérő telephelyére szállítás is. 2. rész: 1 db új gépjármű beszerzése az alábbiak szerint: 2. kategória Mennyiség: 1 darab új, 
benzin üzemű személygépjármű Kivitel: 7 személy szállítására alkalmas kivitel Üzembe helyezés éve: 2018. évtől Tengelytáv: minimum
2500 mm Hosszúság: minimum 4400 mm Ajtók száma: 5 ajtó Szállítható személyek száma: 7 személy Motor lökettérfogata: minimum 
1300 cm3 Elvárt minimális teljesítmény: minimum 70 kW (95 LE) Sebességváltó: 5 fokozatú manuális Belső kárpitozás: szövet 
Keréktárcsa: dísztárcsa Emissziós besorolás: Euro 6 Egyéb, szükséges felszereltség: klímaberendezés Garancia: minimum: 3 év A 
nyertes ajánlattevő feladata a személygépjármű tulajdonjog átruházásával, az üzembe- és forgalomba helyezésével kapcsolatos 
feladatok ellátása, valamint az Ajánlatkérő telephelyére szállítás is.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Innovatív Szociális Szolgáltató Központ gépjármű

Harmadik rész, XVII. Fejezet

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

Igen
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A) Gépjármű ajánlati ára (nettó HUF): 3 159 577 B) Ajánlati ár a forgalomba helyezésre: általános forgalmi adót nem tartalmazó 

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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 120 
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:

64178

CPM Hungary Kft. Ajánlattevő ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelt mindkét közbeszerzési részre vonatkozóan.

Szöveges értékelés:

1000.0CPM Hungary Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

CPM Hungary Kft. Ajánlattevő ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelelt. A) Gépjármű ajánlati ára (nettó HUF): 3 159 577 B) Ajánlati ár a forgalomba helyezésre: 
általános forgalmi adót nem tartalmazó – valamennyi egyéb adó és díj (törzskönyv, igazolólap, műszaki érvényesítő matrica, 
rendszám, eredetiségvizsgálat, egyéb költség) nettó HUF: 69 250 C) Üzembe helyezési költség ajánlati ára (nettó HUF): 43 307 
D) Regisztrációs adó (nettó HUF): 85 000 A)+B)+C)+D) Nettó Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 3 357 134 Szállítási határidő - (
napokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 30 nap, maximum értéke: 120 nap): 90 Opciós tétel nettó ajánlati ára (téli 
gumi szett, vonó horog műszaki vizsgával) (nettó HUF): 210 000

22630777203CPM Hungary Kft., 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

2A 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:

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



EKR000798512018

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:

2 - Szociális Központ gépjármű beszerzés 2. kategóriaRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az Autócentrum Szabó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő ajánlatának ismételt átvizsgálása során kiderült, hogy az 
opciós tétel az ajánlattétel során nem került megajánlásra egyik közbeszerzési részben sem, ezért a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság megállapította, hogy az Eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt jogi, 
gazdasági, pénzügyi és műszaki előírásoknak az Autócentrum Szabó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő ajánlata 
mindkét közbeszerzési részre vonatkozóan egyéb módon nem felelt meg, így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen.

10923153243Autócentrum Szabó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1221 Budapest, 
Pedellus Utca 1

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 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:

– valamennyi egyéb adó és díj (törzskönyv, igazolólap, műszaki érvényesítő matrica, rendszám, eredetiségvizsgálat, egyéb 
költség) nettó HUF: 69 250 C) Üzembe helyezési költség ajánlati ára (nettó HUF): 43 307 D) Regisztrációs adó (nettó HUF): 85 
000 A)+B)+C)+D) Nettó Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 3 357 134 Szállítási határidő - (napokban megadva; ajánlati elem 
minimum értéke: 30 nap, maximum értéke: 120 nap): 90 Opciós tétel nettó ajánlati ára (téli gumi szett, vonó horog műszaki 
vizsgával) (nettó HUF): 210 000 Ajánlattevő tette az összességben legelőnyösebb, érvényes ajánlatot.

Igen
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

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:

A) Gépjármű ajánlati ára (nettó HUF): 3 381 899 B) Ajánlati ár a forgalomba helyezésre: általános forgalmi adót nem tartalmazó 
– valamennyi egyéb adó és díj (törzskönyv, igazolólap, műszaki érvényesítő matrica, rendszám, eredetiségvizsgálat, egyéb 
költség) nettó HUF: 69 250 C) Üzembe helyezési költség ajánlati ára (nettó HUF): 43 307 D) Regisztrációs adó (nettó HUF): 85 
000 A)+B)+C)+D) Nettó Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 3 579 456 Szállítási határidő - (napokban megadva; ajánlati elem 
minimum értéke: 30 nap, maximum értéke: 120 nap): 90 Opciós tétel nettó ajánlati ára (téli gumi szett, vonó horog műszaki 
vizsgával) (nettó HUF): 210 000 Ajánlattevő tette az összességben legelőnyösebb, érvényes ajánlatot.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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 120 
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:

64180

CPM Hungary Kft. Ajánlattevő ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelt mindkét közbeszerzési részre vonatkozóan.

Szöveges értékelés:

1000.0CPM Hungary Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

CPM Hungary Kft. Ajánlattevő ajánlata az Eljárást megindító felhívásban, az ajánlati dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek megfelelt. A) Gépjármű ajánlati ára (nettó HUF): 3 381 899 B) Ajánlati ár a forgalomba helyezésre: 
általános forgalmi adót nem tartalmazó – valamennyi egyéb adó és díj (törzskönyv, igazolólap, műszaki érvényesítő matrica, 
rendszám, eredetiségvizsgálat, egyéb költség) nettó HUF: 69 250 C) Üzembe helyezési költség ajánlati ára (nettó HUF): 43 307 
D) Regisztrációs adó (nettó HUF): 85 000 A)+B)+C)+D) Nettó Ajánlati ár összesen (nettó HUF): 3 579 456 Szállítási határidő - (
napokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: 30 nap, maximum értéke: 120 nap): 90 Opciós tétel nettó ajánlati ára (téli 
gumi szett, vonó horog műszaki vizsgával) (nettó HUF): 210 000

22630777203CPM Hungary Kft., 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

2A 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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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

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:

2019.02.02Lejárata:2019.01.23Kezdete:

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:

Az Autócentrum Szabó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő ajánlatának ismételt átvizsgálása során kiderült, hogy az 
opciós tétel az ajánlattétel során nem került megajánlásra egyik közbeszerzési részben sem, ezért a Közbeszerzési 
Bírálóbizottság megállapította, hogy az Eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt jogi, 
gazdasági, pénzügyi és műszaki előírásoknak az Autócentrum Szabó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ajánlattevő ajánlata 
mindkét közbeszerzési részre vonatkozóan egyéb módon nem felelt meg, így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen.

10923153243Autócentrum Szabó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1221 Budapest, 
Pedellus Utca 1

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

ajánlata kiválasztásának indokai:

2019.01.23

2019.01.23
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