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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17002238Fax:+36 306824487Telefon:E-mail:

LászlóKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12374295Fax:Telefon:E-mail:

ÉvaKapcsolattartó 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

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Adásvételi szerződés új gépjárművek beszerzése MNVKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001352362019
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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:

233A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 233-570876A 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

Az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás szerint megadott besorolásnak 
(állami normatíva) megfelelő új személygépjárművek beszerzése. Ajánlatkérő csak új állapotú, Magyarországon forgalomba helyezett 
gépkocsikra fogad el ajánlatot. Jelen közbeszerzési eljárásban az a gépkocsi minősül új állapotúnak, amely hiba és sérülésmentes, jelen
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződés alapján ajánlattevő újonnan (első alkalommal) és Magyarországon 
helyezte (helyeztette) forgalomba, a kocsi sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, és próbajárműként nem 
használták, valamint nem korábbi gyártású, mint 2019. 1. tétel: Az állami normatíva 7. kategória, 7. felszereltségi csomag szerinti 
személygépjármű öt ajtós (nem kombi) karosszériájú modell 4db (mind benzines) 2. tétel: Az állami normatíva 7. kategória, 7. 
felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (kombi) karosszériájú modell 6db (mind benzines) 3. tétel: Az állami normatíva
8. kategória, 8. felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (kombi) benzines 1 db 4. tétel: Az állami normatíva 8. 
kategória, 8. felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (kombi) dízel 4 db 5. tétel: Az állami normatíva 8. kategória, 8. 
felszereltségi csomag szerinti személygépjármű öt ajtós (nem kombi) benzines 1 db A részletes leírását, beleértve a normatíván felül 
elvárt felszereltségeket és követelményeket is, a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Adásvételi szerződés új gépjárművek beszerzése MNV

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Teljes flottára vonatkozó Ajánlati Ár (nettó HUF): 141 451 148 A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot tette.

12613324242Palota Automobil Autó Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1154 
Budapest, Szentmihályi Út 142.

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)

Ajánlatkérő az 1-5. értékelési szempontok, valamint az ár esetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza, míg az előteljesítés 
mértéke esetében egyenes arányosítást. Az előteljesítés mértéke esetében a Kbt.77.§ (1) bek. szerinti érték 40 munkanap Az ár 
kritérium alatt a Teljes flottára vonatkozó Ajánlati Ár (nettó HUF) értendő.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

10000Palota Automobil Autó Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Teljes flotta energiafelhasználása [üzemanyag fogyasztás vegyes használat mellett] (l/100 km) : 112,4 2. Teljes flotta 
szén-dioxid kibocsátása [vegyes használat mellett] (g/km): 2 608 3. Teljes flotta nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása (mg/km): 717 
4. Teljes flotta nem-metán szénhidrogének (NMHC) kibocsátása (mg/km): 296 5. Teljes flotta részecske kibocsátása (PM) (mg/km
): 1,36 6. Előteljesítés mértéke (munkanap): 40 7. Teljes flottára vonatkozó Ajánlati Ár (nettó HUF): 141 451 148 Alkalmasságát 
a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően igazolta.

12613324242Palota Automobil Autó Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
1154 Budapest, Szentmihályi Út 142.

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2020.02.06Lejárata:2020.02.06Kezdete:

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:

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:

ajánlata kiválasztásának indokai:

2020.02.06

2020.02.06
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