14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Pozsonyi út 56.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1133
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
„Adásvételi szerződés keretében új gépjárművek beszerzése az MNV Zrt. részére”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Eljárás tárgya: „Adásvételi szerződés keretében új gépjárművek beszerzése az MNV Zrt. részére”
1. rész:
Középvezetői személygépkocsi (4 db):
Hosszúság: ≥ 4600 mm
Magasság: ≤ 1570 mm
Üzemanyag: dízel
Meghajtás: összkerék, 4x4
Motor: EU6
Teljesítmény: ≥ 110 kW
Nyomaték: ≥ 340 Nm
Karosszéria: 5 ajtós limuzin (eurotax besorolás alapján)
Szállítható személyek száma: 5 fő (vezetővel)
Csomagtér: ≥ 500 liter
Sebességváltó: automata
Szín: fekete, metál vagy gyöngyház fényezés
Minimális biztonsági és vagyonvédelmi felszereltség:
- blokkolásgátló (ABS)
- kipörgésgátló (ASR)
- elektronikus menet stabilizátor (ESP)
- ködfényszórók elől
- ködzárófény hátul
- sebességfüggő szervokormány
- állítható fejtámlák valamennyi üléshez
- fényszóró mosó berendezés
- vezető és utas oldali légzsák (utas oldali kikapcsolható)
- oldallégzsákok elől és hátul
- függöny(fej)légzsákok elől és hátul
- térdlégzsák legalább a vezető részére
- gumiabroncs légnyomás ellenőrzés
- elektromosan állítható és fűthető, valamint behajtható külső tükrök
- központi zár rádió távirányítással

- tempomat
- start/stop rendszer
- állítható magasságú és mélységű kormányoszlop
- gyári telefon előkészítés bluetooth kihangosítóval
- Xenon fényszóró vagy LED főfényszóró, LED nappali menetfénnyel
- adaptív fényszóró szabályozás
- sötétedésre aktiválódó fényszórók
- esőérzékelős ablaktörlő
- riasztóberendezés emelésérzékelővel, ultrahangos belső tér védelemmel
- indításgátló
- hegymenet asszisztens
- fűthető hátsó ablak
- fűthető ablakmosó fúvókák elől
- ablaktörlő- és mosó berendezés elöl és hátul
- teljes értékű acél pótkerék
Minimális kényelmi felszereltség:
- multifunkciós bőr kormánykerék (kormányról vezérelhető gyári audio és telefon kihangosító)
- multifunkciós kijelző (fedélzeti számítógép)
- elektromos ablakemelők elől és hátul
- osztottan dönthető hátsó üléstámla
- 12V-os csatlakozó a csomagtérben
- kétoldali hőfokszabályzással rendelkező automata klímaberendezés
- magasságállítható első ülések gerinctámasszal
- könyöktámasz elől és hátul
- könnyűfém keréktárcsák legalább 16” méretű
- műszerfalba integrált rádió és navigációs rendszer érintőképernyős kijelzővel (Európa
térképszoftver)
- fűthető első ülések
- rakomány rögzítés csomagtérben
- gyári parkolóradar elől és hátul
- rádió CD vagy USB csatlakozón keresztüli MP3 lejátszási lehetőséggel
- gumiszőnyeg elől és hátul
- B oszloptól hátrafelé sötétített üvegek
Szállítási határidő: a szerződéskötéstől számított max. 150 nap
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Második rész, XV.
fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
Uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:--IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: --IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 2017/S 203-417792
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 15069/2017 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 --IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése:--IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának
indoka:--V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: -V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: kettő (2 db)
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Érvényes ajánlattevő neve, címe, adószáma: Palota Automobil Kft (1154 Budapest, Szentmihályi út
142.), 12613324-2-42
Ajánlatnak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
1. Teljes flottára vonatkozó ajánlati ár (nettó HUF): 25764988,- Ft
2. Környezetvédelmi és energetikai hatások
2.1. Teljes flotta energiafelhasználása [üzemanyag fogyasztás vegyes használat mellett]
(l/100 km): 19,6 liter/100km
2.2. Teljes flotta szén-dioxid kibocsátása [vegyes használat mellett] (g/km): 512 gramm/km
Indoklás: Fenti ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás
és a közbeszerzési dokumentum feltételeinek, érvényességi előírásainak.
Érvényes ajánlattevő neve, címe, adószáma: Duna Autó Zrt. (1037 Budapest, Zay utca 24.),

12135790-2-44
Ajánlatnak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
1. Teljes flottára vonatkozó ajánlati ár (nettó HUF): 25672164,- Ft
2. Környezetvédelmi és energetikai hatások
2.1. Teljes flotta energiafelhasználása [üzemanyag fogyasztás vegyes használat mellett]
(l/100 km): 19,6 liter/100km
2.2. Teljes flotta szén-dioxid kibocsátása [vegyes használat mellett] (g/km): 512 gramm/km
Indoklás: Fenti ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás
és a közbeszerzési dokumentum feltételeinek, érvényességi előírásainak.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell
beírni.)
Részszempont
1)
Teljes flottára vonatkozó ajánlati ár
(nettó HUF)
2) Környezetvédelmi és energetikai hatások
2.1. Teljes
flotta
energiafelhasználása
[üzemanyag fogyasztás vegyes használat
mellett] (l/100 km)
2.2. Teljes flotta szén-dioxid kibocsátása
[vegyes használat mellett] (g/km)

Adható pontszám alsó
és felső határa

Súlyszám

1,00 – 100,00

80

1,00 – 100,00

15

1,00 – 100,00

5

1) Palota Automobil Kft (1154 Budapest, Szentmihályi út 142.)
Részszempont
1) Teljes flottára vonatkozó ajánlati ár (nettó
HUF)
2) Környezetvédelmi és energetikai hatások
2.1. Teljes
flotta
energiafelhasználása
[üzemanyag fogyasztás vegyes használat
mellett] (l/100 km)
2.2. Teljes flotta szén-dioxid kibocsátása
[vegyes használat mellett] (g/km)

Megajánlás

Súlyozott
pontszám

25764988,- Ft

7971,47

19,60

1500

512,00

500
Összesen:

9971,47

2) Duna Autó Zrt. (1037 Budapest, Zay utca 24.),
Részszempont

Megajánlás

Súlyozott
pontszám

1) Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
2) Környezetvédelmi és energetikai hatások
2.1. Teljes
flotta
energiafelhasználása
[üzemanyag fogyasztás vegyes használat
mellett] (l/100 km)
2.2. Teljes flotta szén-dioxid kibocsátása
[vegyes használat mellett] (g/km)

25672164,- Ft
19,60

8000
1500

512

500

Összesen:

10000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az adható pontszám a részszempontok esetén 1,00-100,00 pont, ahol az 1,00 pont a legrosszabb, a
100,00 pont a legjobb érték.
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:
A „legjobb ár-érték arány” szempontja szerinti kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot:
 az 1-2. értékelési szempont esetében fordított arányosítás módszere.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: Duna Autó Zrt. (1037 Budapest, Zay utca 24.), 121357902-44
Ellenszolgáltatás összege:
1. Teljes flottára vonatkozó ajánlati ár (nettó HUF): 25672164,- Ft
2. Környezetvédelmi és energetikai hatások
2.1. Teljes flotta energiafelhasználása [üzemanyag fogyasztás vegyes használat mellett]
(l/100 km): 19,6 liter/100km
2.2. Teljes flotta szén-dioxid kibocsátása [vegyes használat mellett] (g/km): 512 gramm/km
Kiválasztásának indoka:
Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlattevő megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek és ajánlattevővel szemben a benyújtott nyilatkozatok/igazolások
alapján a kizáró okok nem állnak fenn, továbbá ajánlattevő adta a legkedvezőbb ár-érték arányt
megjelenítő szempont szerinti ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:--V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: gépjárművek teljesítés helyére történő szállítása
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:--V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:Lagermax Autótranszport Kft., 10366411-4-13
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2

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:--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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők:
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:--V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:--A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 2 Elnevezés: Adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: -V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: egy (1 db)
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Érvényes ajánlattevő neve, címe, adószáma: Duna Autó Zrt. (1037 Budapest, Zay utca 24.),
12135790-2-44
Ajánlatnak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
3. Teljes flottára vonatkozó ajánlati ár (nettó HUF): 82374873,- Ft
4. Környezetvédelmi és energetikai hatások
2.1. Teljes flotta energiafelhasználása [üzemanyag fogyasztás vegyes használat mellett]
(l/100 km): 81,1 liter/100km
2.2. Teljes flotta szén-dioxid kibocsátása [vegyes használat mellett] (g/km): 2058 gramm/km
Indoklás: Fenti ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás
és a közbeszerzési dokumentum feltételeinek, érvényességi előírásainak.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell
beírni.)
Részszempont
Teljes flottára vonatkozó ajánlati ár (nettó
HUF)
2)
Környezetvédelmi és energetikai hatások
2.1. Teljes
flotta
energiafelhasználása
[üzemanyag fogyasztás vegyes használat
mellett] (l/100 km)
2.2. Teljes flotta szén-dioxid kibocsátása
[vegyes használat mellett] (g/km)
1)

Adható pontszám alsó
és felső határa

Súlyszám

1,00 – 100,00

80

1,00 – 100,00

15

1,00 – 100,00

5

1) Duna Autó Zrt. (1037 Budapest, Zay utca 24.),
Részszempont

Megajánlás

3) Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
4) Környezetvédelmi és energetikai hatások
2.3. Teljes
flotta
energiafelhasználása
[üzemanyag fogyasztás vegyes használat
mellett] (l/100 km)
2.4. Teljes flotta szén-dioxid kibocsátása
[vegyes használat mellett] (g/km)

82374873,- Ft
81,10

Súlyozott
pontszám
8000
1500

2058,00

500

Összesen:

10000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az adható pontszám a részszempontok esetén 1,00-100,00 pont, ahol az 1,00 pont a legrosszabb, a
100,00 pont a legjobb érték.
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:
A „legjobb ár-érték arány” szempontja szerinti kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti
pontszámot:
 az 1-2. értékelési szempont esetében fordított arányosítás módszere.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: Duna Autó Zrt. (1037 Budapest, Zay utca 24.), 121357902-44
Ellenszolgáltatás összege:
1. Teljes flottára vonatkozó ajánlati ár (nettó HUF): 82374873,- Ft

2. Környezetvédelmi és energetikai hatások
2.1. Teljes flotta energiafelhasználása [üzemanyag fogyasztás vegyes használat mellett]
(l/100 km): 81,1 liter/100km
2.2. Teljes flotta szén-dioxid kibocsátása [vegyes használat mellett] (g/km): 2058 gramm/km
Kiválasztásának indoka:
Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ajánlattevő megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges
alkalmassági követelményeknek és ajánlattevővel szemben a benyújtott nyilatkozatok/igazolások
alapján a kizáró okok nem állnak fenn, továbbá ajánlattevő adta a legkedvezőbb ár-érték arányt
megjelenítő szempont szerinti ajánlatot.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:--V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: gépjárművek teljesítés helyére történő szállítása
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:--V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:Lagermax Autótranszport Kft., 10366411-4-13
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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:--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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők:
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:--V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:--VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018/01/06/ Lejárata: 2018/01/05
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/01/05
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/01/05
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:--VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: --VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: --VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:--VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:--VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: --VI.1.10) További információk:-______________________________________________________________________________
1
szükség szerinti számban ismételje meg
2
adott esetben

