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neve:
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Postai cím:

Munkásotthon Utca 66-68

Város:

Budapest,

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Varga

drvarga@vddr.hu

Telefon:

EKRSZ_5694388
3

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1042

Ország:

Dóra
+36 16195285

Magyarország
Katalin

Fax:

+36 16195414

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

www.uvzrt.hu
www.uvzrt.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Gépjármű flottabérlés és kapcsolódó szolgáltatások

EKR000577652020

2020.10.30 12:48:46

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Keretszerződés keretében „Gépjármű flottabérlés és kapcsolódó szolgáltatások” nettó 537 000 000, - Ft keretösszeg erejéig
Ajánlatkérő operatív lízing – tartósbérlet - konstrukció keretében tervez beszerezni a KSZ hatályba lépését követően (tervezetten még
2020 évben) minimum 15 db 5 személyes, ötajtós belsőégésű személygépjármű és haszongépjárművet, továbbá 1db tisztán elektromos
meghajtású zárt karosszériás kivitelű, ún. furgon típusú haszongépjárművet, továbbá a 2021-2022 közötti aktív időszakban (KSZ első
24 hónapja alatt) továbbá tervezetten minimum 24 db gépkocsit a műszaki leírásban - „Műszaki leírás_ajánlat.xls” - rögzítettek, mint
minimum elvárás szerint. Nyertes ajánlattevő kizárólag új gépjárművek szállítására tehet ajánlatot, azaz a nyertes ajánlattevő olyan
gépjárművek szállítására köteles, amelynek forgalomba hozatalára nem került sor és a járművet tesztjárműként sem alkalmazták.
Kivétel ezen feltételek alól a tisztán elektromos meghajtású személy és haszongépjármű, melyek esetében megajánlható maximum 1
éves és maximum 10000 km futásteljesítményű elektromos meghajtású gépkocsi. A nyertes ajánlattevő feladata a KSZ hatálya alatt
megkötött egyedi bérleti szerződés időbeli hatálya alatt a gépjárművek bérbeadása, és a gépjárművek rendelkezésre állásához,
javításához, karbantartásához és kezeléséhez kapcsolódó műszaki, pénzügyi és adminisztrációs szolgáltatások elvégzése, kötelező és
casco biztosítás kötése. Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül hozzávetőlegesen az alábbiakban meghatározott
számú járművet kíván bérelni a KSZ időtartama alatt, azzal, hogy az alábbiakban meghatározott mennyiségek kizárólag tájékoztató
jellegűek, és Ajánlatkérőt nem kötik: - Alsó-közép kategória I.: 10 db - Alsó-közép kategória II.:25 db - Felsőközép kategória.: 7 db Személyszállító – 9 személyes - jármű: 5 db - Áruszállító I: 4 db - Áruszállító II: 4 db - Áruszállító II: 4 db - Elektromos
személygépkocsi: 5 db - Elektromos áruszállító: 5 db A havi bérleti díj két elemből áll a finanszírozási költségrészből és a flottakezelési
szolgáltatások díjából. Ajánlatkérő a kereskedelmi ajánlat elnevezésű dokumentumban kategóriánként meghatározta a teljes havi
bérleti díj maximális mértékét, valamint kategóriánként meghatározásra került a teljes bérleti díjon belül a finanszírozási költségrész
és a flottakezelési szolgáltatások díjának egymáshoz viszonyított aránya. A meghatározott aránytól csak a fix díj növekedése irányában
lehet eltérni. A havi bérleti díj finanszírozási költségrésze fix, a KSZ illetve az egyedi bérleti szerződések időtartama alatt nem
módosítható. A gépjármű bérleti díjában foglalt flottakezelési szolgáltatások díja, különös tekintettel az abban foglalt adók, biztosítási
díjak hatósági emelésének mértékére, évente egy alkalommal (az adott gépkocsihoz tartozó EBSZ évfordulójával) a KSH által közölt
infláció mértékével módosítható. Nagyobb mértékű módosítás csak a felek írásos, cégszerű aláírásával lehetséges, a Kbt. 141. §-ában
foglalt rendelkezések - szerződésmódsítás - figyelembevételével. A flottakezelési szolgáltatások keretében az alábbi szolgáltatásokat
kell nyújtani: - gépjárművek okmányaival kapcsolatos teljes ügyintézés (forgalomba helyezése, átadása, használathoz szükséges
okmányok, dokumentumok elkészítése, elveszett, megsemmisült okmányok pótlása - gépjárművek gyári előírás szerinti,
szervizkönyvben vezetett, időszakonként visszatérő (előírt szervizintervallum: km alapján vagy évente) kötelező átvizsgálása,
karbantartások, műszaki meghibásodások javításának elvégzése és költségeinek viselése; - karbantartások, műszaki meghibásodások
javításának megszervezése (igény szerint hozom-viszem szolgáltatás biztosítása) - új gépjármű átadása esetén kiszállítás, lejáró bérlet
esetén visszaszállítás - ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartásokat követően a gépjárműveket lemosott, kitakarított állapotban adja
át, illetve, ha az Ajánlatkérő nem él a hozom-viszem szolgáltatással, biztosítja a gépjárművek ezen állapotban történő átvételét az
Ajánlatkérő részére; - szezonális prémium minőségű, nyári, téli gumi és ehhez tartozó igény szerinti hozom-viszem szolgáltatás
biztosítása és az abroncsok tárolása; - gumiabroncs és felni javítás teljes körű ügyintézéssel, gumiabroncsok állapotának
nyilvántartása, - biztosítási szolgáltatás közvetítése (KGFB, casco biztosítás), mely részét képezi a flottakezelési díjnak - szabálysértési
bírságok teljes körű ügyintézése, díjmentes tovább számlázással - csereautó biztosítása az időszaki kötelező szervizek időtartamára,
amennyiben a jármű szervizelése a szerviz aznapi nyitvatartási idejében nem végezhető el; - csereautó biztosítása a műszaki
meghibásodások, káresemények (saját és nem saját hibás) javításának esetére az assistance szolgáltatás (a gépjárművek 24 órás
országúti segélyszolgálata) keretében, az Európai Unió összes országára vonatkozóan. - teljesítményadó, cégautóadó, iparűzési adó,
illetve egyéb felmerülő illetékek viselése, mely részét képezi a flottakezelési díjnak A gépjárművek átadása minden esetben
Ajánlatkérő által megjelölt (jellemzően Ajánlatkérő székhelye) kell, hogy történjen. A gépjárművek díjmentes kiszállításáról minden
esetben az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia. Szállítási határidő az egyedi bérleti szerződés aláírását (EBSZ aláírását) követően a
hagyományos üzemanyagú gépjárművek esetében maximum 6 hónap, alternatív hajtású (elektromos) gépjárművek esetében maximum
10 hónap. A tervezett megrendelések ütemezése: Ajánlatkérő a szerződéskötést követő legfeljebb 30. munkanapon belül 15 db
gépjárművet fog megrendelni (tervezetten 2020. évben), továbbá 2021-2022 években (első 24 hónapban, aktív időszak)
kötelezettséget vállal további összesen 25 gépjármű megrendelésére. Ajánlatkérő a kötelezően vállalt 40 db gépjármű bérletén kívül,
a KSZ aktív időszakában jogosult további gépjárművek bérletére a keretösszeg erejéig.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
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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
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2020/S 142-349089

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

146

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

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
A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen, tekintve, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat
tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartotta fenn ajánlatát.
Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

MOL Fleet Solution Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest,
Október huszonharmadika Utca 18.

25953534243

Előírás a felhívásban és az ajánlati dokumentációban:
„1.1. értékelési szempont: Összesített nettó gépjármű bérleti díj (HUF/hó)
[…]
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a Maximum teljes bérleti díj / hó (valamint
ezen belül a finanszírozási költségrész és a flottakezelési szolgáltatások díjának aránya) vonatkozásában meghatározott olyan
elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, különben az Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
MOL Fleet Solution Flottakezelő Kft. ajánlattevő „Összesített nettó gépjármű bérleti díj (HUF/hó)” értékelési szempontra tett
megajánlása nem felel meg a felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltaknak, tekintve, hogy a maximum teljes bérleti
díj/hó vonatkozásában tett megajánlások (valamennyi kategória vonatkozásában) meghaladják a felhívásban és az ajánlati
dokumentációban a maximum teljes bérleti díj/hó tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott
legkedvezőtlenebb elvárásokat.
A fentiek alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
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ARVAL Magyarország Járműparkkezelő kft., Magyarország 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
134-146.

12949115243

Előírás a felhívásban és az ajánlati dokumentációban:
„2. értékelési szempont: Indoklás nélkül 1 éven túli, de a futamidő előtt 15 napos felmondási idővel történő leadás esetén
fizetendő bérleti díj (Kbt. 77. § (1) bek. alapján maximum 6 havi bérleti díj)
Ajánlattevőnek vállalását a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a 68. § (4) bekezdésének megfelelő tartalommal a Felolvasólapon
kell megadnia. A vállalást pozitív egész számban kell megadni (hónap).
[…]
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy Indoklás nélkül az 1 éven túli, de a futamidő előtt 15 napos
felmondási idővel történő leadás esetén fizetendő bérleti díj maximum (legkedvezőtlenebb) 6 hónap lehet, az ennél
kedvezőtlenebb megajánlást tartalmazó ajánlatokat ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.
Ajánlatkérő ezen értékelési részszempont esetében az 1 éven túli, de a futamidő lejárta előtti, indokolás nélküli 15 napos
felmondási idővel történő leadás esetén (Ajánlatkérő által) fizetendő bérleti díjat (hónapokban megadott) értékeli.
A legmagasabb pontot az az Ajánlattevő kapja, akinek a megajánlása a legalacsonyabb.”
Előírás a felhívásban és az ajánlati dokumentációban:
„1.1. értékelési szempont: Összesített nettó gépjármű bérleti díj (HUF/hó)
[…]
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a Maximum teljes bérleti díj / hó (valamint
ezen belül a finanszírozási költségrész és a flottakezelési szolgáltatások díjának aránya) vonatkozásában meghatározott olyan
elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, különben az Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
ARVAL Magyarország Járműparkkezelő Kft. ajánlattevő az „Indoklás nélkül 1 éven túli, de a futamidő előtt 15 napos felmondási
idővel történő leadás esetén fizetendő bérleti díj (Kbt. 77. § (1) bek. alapján maximum 6 havi bérleti díj)” értékelési szempontra
tett megajánlását a felhívásban és az ajánlati dokumentációban rögzítettekkel ellentétben nem hónapban adta meg.
Tekintve, hogy a 2. sz. értékelési részszempont vonatkozásában hónapban rögzítendő (legkedvezőtlenebb 6 havi bérleti díj)
megajánlás az egyes – eltérő havi bérleti díjú – kategóriák vonatkozásában egységes, az Ajánlattevő által a felolvasólapon
rögzített „800 000” megajánlás - az egyes kategóriák vonatkozásában megajánlott havi bérleti díjak eltérősége miatt - nem
értelmezhető, illetve az egyes kategóriák vonatkozásában a legkedvezőtlenebb szintként meghatározott 6 havi bérleti díjat
meghaladó mértékű.
ARVAL Magyarország Járműparkkezelő Kft. ajánlattevő „Összesített nettó gépjármű bérleti díj (HUF/hó)” értékelési szempontra
tett megajánlása nem felel meg a felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltaknak, tekintve, hogy a személyszállító
jármű kategória vonatkozásában tett megajánlása meghaladja a felhívásban és az ajánlati dokumentációban a maximum teljes
bérleti díj/hó tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb elvárást.
A fentiek alapján nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
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2020.10.30
2020.10.30

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:
Figyelmen kívül hagyott ajánlat:
A Kbt. 70. § (2) bekezdése értelmében, ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Tekintve, hogy Mobil Credit Kereskedelmi Kft. (4027 Debrecen, Csigekert utca 69-71.) az ajánlatát az ajánlati kötöttség lejártának
időpontját követően nem tartotta fenn, az eljárás további részében az értékelés során figyelmen kívül kell hagyni.
Az Összegezés IV.2.1) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben rovatban szereplő szám az EKR rendszer által automatikusan
került kitöltésre, azon Ajánlatkérő változtatni nem tud.
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben helyesen: 13405/2020
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