
EKR000036252018

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az MRFK győri és soproni területi vonatkozásában az MRFK üzemeltetésében lévő gépjárművek és azok fődarabjainak időszakos
átvizsgálása, szemléje, revíziója, javítása, karosszéria javítása és fényezése, műszaki vizsgára történő felkészítése, műszaki 
vizsgáztatása vállalkozási keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (1) a) pontja szerint a keretösszeg kimerülésééig, de 
legfeljebb 12 hónap időtartamra azzal, hogy az egyes munkák egyedi megrendelésére, külön-külön megrendelővel kerül sor. A 
keretmegállapodás alapján történő egyedi megrendelések határozzák meg az elvégzendő feladatok mennyiségét. Keretösszeg 1. 
rész:33.000.000,- Ft+Áfa, 2. rész:7.000.000,- Ft+ÁFA Érintett gépjármű-típusok: 1. rész Győri telephellyel:112 db 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

szolgáltatás megrendelés - gépjármű javítás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

szolgáltatás megrendelés - gépjármű javításKözbeszerzés 
tárgya:

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000036252018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság EKRSZ_
56070497

Győr HU221 9024

Szent Imre Út 2-4.

Lukácsi Kata

lukacsik@gyor.police.hu +3696/520000/1684 +3696/520-000/1015

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/
gyor-moson-sopron-megyei-rendor-fokapitanysag
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A benyújtott ajánlat és a hiánypótlás keretében valamint az ajánlatkérő felhívása alapján benyújtott dokumentáció 
érvényes, mind formailag, mind műszaki szempontból megfelel az ajánlati felhívásban foglalt paramétereknek.

46618647228Fenesi József e.v., 9027 Győr, Szittya 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

1A 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:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Gépjármű javítás győri terület vonatkozásábanRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2018.04.10.

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A 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

gépjármű.Gépjárművek paraméterei adokumentáció része 2. rész Soproni telephellyel:23 db gépjármű.Gépjárművek paraméterei
a dokumentáció része A korábbi évek adatai:12 hónapra átlagosan3,5 db javítási/gk, 1.rész esetén várhatóan 392db, 2. rész 
esetében 81db javítást jelent

uniós értékhatár alatti eljárás Kbt. harmadik rész.

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

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

Csonka Zoltán egyéni vállalkozó, 9073 Bőny, Kodály Z. u. 3. adószám: 60295374-1-28, műszaki - szakmai alkalmasság: 1 db 
fényező műhely és 1 fő autófényező munkás

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Részszempont 1. személy-, és terepjáró, mikrobusz, kistehergépjármű (3,5 t alatti) gépjármű javítása nettó óradíja (Ft/óra) 3550 
2. tehergépjármű 3,5 t feletti javítása nettó óradíja /Ft/óra) 3550 3. gépjármű karosszériajavítás nettó óradíja (Ft/óra) 3550 4. 
gépjármű-fényezés nettó óradíja (Ft/óra) 3550 5. alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész 
kereskedelmi cégek által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak számtani átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke (%) 
(kerekítés szabályai 4 tizedes jegyig lefele , 5 tizedes jegytől felfelé) 29 6. járulékos költségeket befolyásoló telephely-távolság 
Győr közigazgatási határaitól számolva (km) 0 7. vállalási határidő tekintetében soronkívüliség biztosítása (igen/nem) igen 
telephely: 9027 Győr, Szittya utca 5. ajánlata kiválasztásának indoka: Az 1. rész vonatkozásában egy érvényes ajánlat érkezett. A
bírálóbizottság megállapította, hogy a benyújtott ajánlat és a hiánypótlásban, valamint a felhívás kapcsán benyújtott 
dokumentáció érvényes, mind formailag, mind műszaki szempontból megfelel az ajánlattételi felhívásnak.

46618647228Fenesi József e.v., 9027 Győr, Szittya Utca 5.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A pontokat az árajánlatokban megadott vállalásokkal arányosan adjuk, úgy, hogy a legkedvezőbb paraméter kapja a maximális 10 
pontot, a többit ehhez arányosítjuk. Az adott részszempontra kapott pontszámot a hozzá tartozó súlyszámmal összeszorozzuk és ezen 
eredményeket ajánlattevőnként összeadjuk. A pályázatot az az ajánlattevő nyeri, amelyik összpontszáma a legnagyobb értéket éri el. A 
fentiek alapján az elérhető maximális pontszám: 30x10 + 10x10 + 15x10 + 10x10 + 20x10 + 5x10 + 5x10 = 950 pont Az 1-4. 
sorszámú részszempontok szerint megadott nettó óradíjak pontozása a fordított arányosítás módszerének megfelelően történik a 
Közbeszerzési Útmutató D. része szerinti módszerrel. Az 5. sorszámú részszempont, megadott árkedvezmény pontozása: Az 
alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a három nagyobb alkatrész kereskedelmi cég (Láng Kereskedelmi Kft., Unix 
Autó Kft., Bárdi Autó Zrt.) által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak (úgynevezett referencia ár) átlagából adott százalékos 
kedvezmény mértéke szerinti pontozás. A beérkező ajánlatok közül a legnagyobb kedvezményt adó 10 pontot kap. Az ennél kisebb 
kedvezményt adó ajánlatok esetén a pontszám meghatározása a következő képlet szerint történik (egyenes arányosítás, ha a 
legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a 
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat) a 
Közbeszerzési Útmutató D. része szerinti módon. 6.részszempont: 1. rész tekintetében Győr, közigazgatási határán belül található 
telephely esetén az ajánlattevő 10 pontot kap (0 km), e fölött Közbeszerzési Útmutató D. részében meghatározott pontozási módszerrel
kerül a kapott pontszám meghatározásra. A 7. részszempont tekintetében a soronkívüliség vállalása esetén az adható pontszám: igen: 
10 pont nem: 0 pont A 7. részszempont vonatkozásában soron kívüliség vállalását jelenti, hogy a gépjármű javítását a vállalkozó a 
gépjármű teljesítési helyre történő megérkezését követően 24 órán belül megkezdi. Amennyiben az ajánlattevő soronkívüliséget vállal 
10 pontot kap, amennyiben nem vállal soronkívüliséget 0 pontot kap. A kapott pontszámot a hozzá tartozó súlyszámmal 
összeszorozzuk, amely a 7. részszempont tekintetében 5.

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:

100

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

A benyújtott ajánlat és a hiánypótlás keretében valamint az ajánlatkérő felhívása alapján benyújtott 
dokumentáció érvényes, mind formailag, mind műszaki szempontból megfelel az ajánlati felhívásban foglalt 
paramétereknek.

Szöveges értékelés:

950Fenesi József e.v.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

műszaki - szakmai alkalmasság: 1 db fényező műhely és 1 fő autófényező munkás

Csonka Zoltán egyéni vállalkozó, adószám: 60295374-1-28
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A benyújtott ajánlat és a hiánypótlás keretében valamint az ajánlatkérő felhívása alapján benyújtott 
dokumentáció érvényes, mind formailag, mind műszaki szempontból megfelel az ajánlati felhívásban foglalt 
paramétereknek.

Szöveges értékelés:

950Kudo Trade Plus KFT

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A benyújtott ajánlat és a hiánypótlás keretében valamint az ajánlatkérő felhívása alapján benyújtott dokumentáció 
érvényes, mind formailag, mind műszaki szempontból megfelel az ajánlati felhívásban foglalt paramétereknek.

11967053208Kudo Trade Plus KFT, 9400 Sopron, Fuvaros Utca 2

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Gépjármű javítás soproni terület vonatkozásábanRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.12) 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.2.11) 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:

Igen
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) 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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Részszempont 1. személy-, és terepjáró, mikrobusz, kistehergépjármű (3,5 t alatti) gépjármű javítása nettó óradíja (Ft/óra) 8990 
2. tehergépjármű 3,5 t feletti javítása nettó óradíja /Ft/óra) 8990 3. gépjármű karosszériajavítás nettó óradíja (Ft/óra) 2990 4. 
gépjármű-fényezés nettó óradíja (Ft/óra) 2990 5. alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a nagyobb alkatrész 
kereskedelmi cégek által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak számtani átlagából adott százalékos kedvezmény mértéke (%) 
(kerekítés szabályai 4 tizedes jegyig lefele , 5 tizedes jegytől felfelé) 30 6. járulékos költségeket befolyásoló telephely-távolság 
Sopron közigazgatási határaitól számolva (km) 0 7. vállalási határidő tekintetében soronkívüliség biztosítása (igen/nem) igen 
telephely: 9400 Sopron, Fuvaros utca 2. ajánlata kiválasztásának indoka: A 2. rész vonatkozásában egy érvényes ajánlat érkezett
. A bírálóbizottság megállapította, hogy a benyújtott ajánlat és a hiánypótlásban, valamint a felhívás kapcsán benyújtott 
dokumentáció érvényes, mind formailag, mind műszaki szempontból megfelel az ajánlattételi felhívásnak.

11967053208Kudo Trade Plus KFT, 9400 Sopron, Fuvaros Utca 2

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A pontokat az árajánlatokban megadott vállalásokkal arányosan adjuk, úgy, hogy a legkedvezőbb paraméter kapja a maximális 10 
pontot, a többit ehhez arányosítjuk. Az adott részszempontra kapott pontszámot a hozzá tartozó súlyszámmal összeszorozzuk és ezen 
eredményeket ajánlattevőnként összeadjuk. A pályázatot az az ajánlattevő nyeri, amelyik összpontszáma a legnagyobb értéket éri el. A 
fentiek alapján az elérhető maximális pontszám: 30x10 + 10x10 + 15x10 + 10x10 + 20x10 + 5x10 + 5x10 = 950 pont Az 1-4. 
sorszámú részszempontok szerint megadott nettó óradíjak pontozása a fordított arányosítás módszerének megfelelően történik a 
Közbeszerzési Útmutató D. része szerinti módszerrel. Az 5. sorszámú részszempont, megadott árkedvezmény pontozása: Az 
alkatrészek tekintetében a megrendelés időpontjában a három nagyobb alkatrész kereskedelmi cég (Láng Kereskedelmi Kft., Unix 
Autó Kft., Bárdi Autó Zrt.) által alkalmazott kiskereskedelmi bruttó árak (úgynevezett referencia ár) átlagából adott százalékos 
kedvezmény mértéke szerinti pontozás. A beérkező ajánlatok közül a legnagyobb kedvezményt adó 10 pontot kap. Az ennél kisebb 
kedvezményt adó ajánlatok esetén a pontszám meghatározása a következő képlet szerint történik (egyenes arányosítás, ha a 
legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a 
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat) a 
Közbeszerzési Útmutató D. része szerinti módon. 6.részszempont: 2. rész tekintetében Sopron, közigazgatási határán belül található 
telephely esetén az ajánlattevő 10 pontot kap (0 km), e fölött Közbeszerzési Útmutató D. részében meghatározott pontozási módszerrel
kerül a kapott pontszám meghatározásra. A 7. részszempont tekintetében a soronkívüliség vállalása esetén az adható pontszám: igen: 
10 pont nem: 0 pont A 7. részszempont vonatkozásában soron kívüliség vállalását jelenti, hogy a gépjármű javítását a vállalkozó a 
gépjármű teljesítési helyre történő megérkezését követően 24 órán belül megkezdi. Amennyiben az ajánlattevő soronkívüliséget vállal 
10 pontot kap, amennyiben nem vállal soronkívüliséget 0 pontot kap. A kapott pontszámot a hozzá tartozó súlyszámmal 
összeszorozzuk, amely a 7. részszempont tekintetében 5.

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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LukacsikÖsszegezés az ajánlatok 
elbírálásáról

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:

A Kbt. 131. § (8) a) pontja alapján a szerződéskötési moratórium lejárta előtt is megköthető a szerződés, mivel az egyes részekre 
csak 1-1 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:
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