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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Városgazda XVIII. kerület NZrt.Ajánlatkérő 
neve:

Tehergépjármű javítás, karbantartásKözbeszerzés 
tárgya:
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IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

Kbt. 114.§ (5) bekezdése alapján

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

A járművek száma jelenleg 120 db. A járművek típusát a műszaki leírás rögzíti. A darabszámok folyamatosan változnak (max 10%-os 
növekedés), így a jelenleg is beszerzés alatt álló, valamint az elkövetkezendő időszakban esetlegesen használatból kivonásra kerülő 
járművek számát nem tartalmazzák. AT-nek figyelembe kell vennie azt, hogy a beszerzés alatt, illetve a jövőben beszerzendő járművek 
javítását is vállalnia kell, ha műszaki leírásban szereplő gyártmánnyal megegyezik. A vontatmányok megnevezés alatt AK a 
ráfutófékkel, vagy légfékes rendszerrel rendelkező egy, két- és háromtengelyes utánfutókat érti. A nyertes AT-nek biztosítania kell a 
AK. tulajdonában lévő, műszaki leírásban felsorolt járműveinek teljes körű karbantartási, szervizelési lehetőséget. A javítóműhely 
feladata továbbá a teljes körű karambolos javítások és az ehhez tartozó biztosítási ügyintézések végrehajtása, műszaki vizsgára 
felkészítés és vizsgáztatás, ügyintézés, környezetvédelmi felülvizsgálat. AT-nak a nagyobb értékű javítások alkalmával egyeztetnie kell 
AK-val és az importőrrel, annak érdekében, hogy a javítás költséghatékonyan kerüljön végrehajtásra, valamint az alkatrészek 
beérkezési ideje is minimalizálódjon. Általános követelmények: • AT vagy alvállalkozója képes legyen az egy, két- és háromtengelyes 
utánfutóink javítására, műszaki vizsgára felkészítésére, műszaki vizsgáztatására, vagy annak teljes körú megszervezésére; AT 
rendelkezzék a javításokhoz szükséges diagnosztikai műszerekkel és célszerszámokkal; • AT minden szerviz alkalmával köteles a 
szakműhelyében lévő a AK. tulajdonát képező járművet átnézni, és észrevételeiről a kapcsolattartó személyt értesíteni, egyeztetni a 
felmerült problémáról. • AT-nek, a jármű és Ajánlatkérő által írt megrendelő beérkezését követően 1 munkanapon belül részletes 
javítási árajánlatot kell küldenie a szerződésben megadott kapcsolattartó részére, abban az esetben, ha a hiba forrása nem lehetséges, 
illetve ha nem a kötelező kilométer teljesítményhez tartozó műveletet kell az adott járművön végrehajtani. A részletes javítási 
árajánlatnak tartalmaznia kell a beépítendő alkatrészek listáját, a javítási normaidőket, és a javítás befejezésének véghatáridejét. A 
javítást kérő részére a kapott javításra vonatkozó árajánlatot vissza kell igazolni, és az alapján kell szükség esetén megrendelnie a 
Társaságunk erre feljogosított személyek által aláírt megrendelőn. Nyertes AT a hatósági díjakról külön számlát köteles kiállítani AK 
részére, amelyek nem terhelik jelen keretszerződés keretösszegét. AT szakműhelyébe érkezett jármű, AK képviselője által felsorolt, és 
kapott előzetes árajánlatban szereplő hibák kijavítását, a hivatalos megrendeléstől számított 1 munkanapon belül lehetőleg el kell 
végezni, de mindenképpen meg kell kezdenie, és az elfogadott javítási határidőig, azt be kell fejeznie. Amennyiben a hiba kijavítása 
során bárminemű plusz alkatrészigény/költség merül fel, erről tájékoztatni kell az AT-t, valamint egyeztetni, ha a megadott javítási 
határidőhöz képest késedelem következik be. • AK a javítandó járművet saját maga szállítja ki a nyertes AT telephelyére • Kizárólag új 
gyári, gyári beszállítói, vagy minősített utángyártott alkatrészek beépítését fogadja el AK, bontott vagy felújított termékeket nem. A 
javítások, karbantartások során felhasznált alkatrészek, tartozékok, kenőanyagok vonatkozásában be kell tartani a gyártó által 
meghatározott minőségi elvárásokat, előírásokat. • A javításhoz szükséges alkatrészeket AT legfeljebb 5 munkanap alatt szerezze be. 
Egyedi, speciális alkatrészek hosszabb szállítási határideje esetén ajánlattevőnek írásban kell értesítenie Ajánlatkérőt, a gyári 
beszállítás határidejéről. • AT köteles a javítások tekintetében legalább 6 hónapos jótállási kötelezettséget vállalni. (Amennyiben a 
javításra átadott jármű javítását követően 6 hónapon belül ugyanaz a hiba merül fel, ajánlattevő garanciális javítás körében köteles a 
megismételt javítást elvégezni.) Részletes mennyiség a műszaki leírásban

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Tehergépjármű javítás, karbantartás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://www.kozbeszguru.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.kozbeszguru.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. III. rész

Nemzeti Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás
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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)

A pontszámok számításának módszere: 1-3. részszempontok: Fordított arányosítás 4. részszempont: A műszaki vizsgáztatást saját 
javítóbázisán végzi (Igen/Nem) – Pontozás. Fordított arányosítás: A legjobb, a mind közül legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat 
kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint: P= 
Alegjobb/Avizsgált*(Pmax-Pmin) P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) a 3. részszempont esetén 
Alegjobb értéke négy (négy kilométer Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Pontozás: Az „igen” megajánlást tartalmazó ajánlat 
kapja a maximum pontszámot, a „nem” megajánlást tartalmazó ajánlat kapja a minimum pontszámot

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:

Szöveges értékelés:

900HUN 2001. Gépgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Szerelés rezsióradíja: 8700 Ft Elektromos javítás rezsióradíja: 10000 Ft Javítóműhely távolsága a 1182 Budapest, Péterhalmi út 
5. szám alatti telephelytől számítva, közúton mérve: 12,5 km A műszaki vizsgáztatást saját javítóbázisán végzi: Nem

12698761213HUN 2001. Gépgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 
2225 Üllő, Mező Utca 81.

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

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:

2020.01.13

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

Igen
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2020.03.09Lejárata:2020.02.29Kezdete:

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:

Ajánlattevő a hiánypótlás ellenére nem igazolta, hogy rendelkezik 25 db tehergépjármű javítására vonatkozó referenciával 
tekintettel az alábbiakra: A hiánypótlás 7. tétele, „magfúró utánfutó” nem tekinthető tehergépjárműnek, mivel jogszabályi 
besorolása a tömegétől függően O1-O4 kategóriájú pótkocsi. A hiánypótlás 8. tétele, „félpótkocsi” nem tekinthető 
tehergépjárműnek, mivel jogszabályi besorolása a tömegétől függően O1-O4 kategóriájú pótkocsi. A hiánypótlás 21. tétele, „
úthenger” nem tekinthető tehergépjárműnek, ez egy munkagép, amelynek közúti használata nem engedélyezett Mindezekre 
figyelemmel ajánlatvető ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.

13961204213Szemle Emelőgépjavító és Szolgáltató Kft, Magyarország 2220 Vecsés, Széchenyi Utca

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

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: Szerelés rezsióradíja: 8700 Ft Elektromos javítás rezsióradíja: 10000 Ft Ajánlattevő ajánlata megfelel 
a felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok követelményeinek, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
ajánlattevő az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelmények tekintetében a kért igazolásokat megfelelően benyújtotta , 
továbbá ezen ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ezen ajánlattevő ajánlata tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó 
ajánlatot.

12698761213HUN 2001. Gépgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2225 
Üllő, Mező Utca 81.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

közúti vizsgáztatás

Nem ismert
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés a részvételi jelentkezések 
elbírálásáról 2020.01.24 12:02:18 gabriel.costin

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.02.28 21:21:21 gabriel.costin

Összesen: 2 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:

2020.02.28

2020.02.28




