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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Gépjármű flottabérlés,kapcsolódó szolgáltatások II
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II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Ajánlatkérő (AK) a keretszerződést (KSZ) 60 hónap időtartamra köti, amely 60 hónap első 24 hónapja alatt (aktív időszak)
nagyságrendileg 69db gépjárművet kíván bérelni, amelyből 40 db gépjármű bérlésére vállal kötelezettséget. AK a KSZ aktív
időszakában jogosult a fentieken túl további gépjárműveket is lehívni legfeljebb a KSZ keretösszegének, azaz nettó 537000000 HUF
erejéig. AK a megrendelt gépkocsikat legfeljebb 60 hónapos időtartamra kívánja bérelni a KSZ hatálya alatt megkötött egyedi bérleti
szerződések (EBSZ) szerint
Az egyes aktív időszak alatt megkötött EBSZ-k időbeli hatálya attól függ, hogy azt a felek az aktív időszak 24 hónapja alatt pontosan
mikor kötötték, azzal, hogy az EBSZ időbeli hatálya sem nyúlhat túl a KSZ időbeli hatályán.
AK operatív lízing – tartósbérlet – konstrukció keretében tervez beszerezni a KSZ hatályba lépését követően minimum 15db 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 24db gépkocsit a műszaki leírásban - Műszaki leírás_ajánlat.xls - rögzítettek, mint minimum elvárás szerint
Nyertes ajánlattevő (AT) kizárólag új gépjárművek szállítására tehet ajánlatot, azaz a nyertes AT 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.
Nyertes AT 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. AK az egyes lehívandó járműkategóriákon belül hozzávetőlegesen az
alábbiakban meghatározott számú járművet kíván bérelni a KSZ időtartama alatt, azzal, hogy az alábbiakban meghatározott
mennyiségek tájékoztató jellegűek, és AK-t nem kötik:
-Alsó-közép kategória I:10db
-Alsó-közép kategória II:25db
-Felsőközép kategória.:7db
-Személyszállító–9 személyes–jármű:5db
-Áruszállító I:4db
-Áruszállító II:4db
-Áruszállító II:4db
-Elektromos személygépkocsi:5db
-Elektromos áruszállító:5db
A havi bérleti díj két elemből áll a finanszírozási költségrészből és a flottakezelési szolgáltatások díjából. AK a kereskedelmi ajánlat
elnevezésű dokumentumban kategóriánként meghatározta a teljes havi bérleti díj maximális mértékét. A havi bérleti díj csak a
Keretszerződésben nevesített esetekben és mértékben változhat.
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
- AT vállalja, hogy a karbantartásokat követően a gépjárműveket lemosott, kitakarított állapotban adja át, illetve, ha az AK nem él a
hozom-viszem szolgáltatással, biztosítja a gépjárművek ezen állapotban történő átvételét az AK 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 AK által megjelölt (jellemzően AK székhelye) kell, hogy történjen. A gépjárművek díjmentes
kiszállításáról minden esetben az AT-nek 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:AK a szerződéskötést követő legfeljebb 30. munkanapon belül 15db gépjárművet fog
megrendelni, továbbá 2021-2022 években (első 24 hónapban, aktív időszak) kötelezettséget vállal további összesen 25 gépjármű
megrendelésére. AK a kötelezően vállalt 40 db gépjármű bérletén kívül, a KSZ aktív időszakában jogosult további gépjárművek
bérletére a keretösszeg erejéig.
A gépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a mellékletben található műszaki leírás_ajánlat.xls tartalmazza. A
részletes műszaki specifikációt, azaz a gépjárművek műszaki minimumkövetelményeit és a bérleti díjban foglalt minimum
szolgáltatások megnevezését a Közbeszerzési dokumentáció mellékleteként - Műszaki leírás_ajánlat.xls - és kereskedelmi ajánlat.xls
elnevezéssel az EKR rendszerbe feltöltött dok. tartalmazza.
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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:

Uniós Nyílt 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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 225-552613
225

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:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

7

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Mobil Credit Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4027 Debrecen,
Csigekert Utca 69-71.

12506936209

Összesített nettó gépjármű bérleti díj (HUF/hó): 9 749 944
Túlfutás nettó díja (nettó Ft/km): 15
Alulfutás nettó díja (nettó Ft/km): 15
Egyéb nem kötelező szolgáltatások vállalása (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 db, max. 3 db) (db): 3
A fenti ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a benyújtott igazolásai és nyilatkozatai alapján nem áll kizáró ok hatálya alatt, valamint az
előírt alkalmassági követelmények mindegyikének megfelel, ezért érvényessé nyilvánítható.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mobil Credit Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
Az "Ár" szempont az alábbi értékelési részszempontokat tartalmazza:
1.1. Összesített nettó gépjármű bérleti díj (HUF/hó) – 80 – Fordított arányosítás
1.2. Túlfutás nettó díja (nettó Ft/km) – 5 – Fordított arányosítás
1.3. Alulfutás nettó díja (nettó Ft/km) – 5 – Fordított arányosítás
2. Egyéb nem kötelező szolgáltatások vállalása (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 db, max. 3 db) – 10 – Egyenes arányosítás
Részletesen a közbeszerzési dokumentációban.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mobil Credit Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4027 Debrecen, Csigekert
Utca 69-71.

12506936209

Összesített nettó gépjármű bérleti díj (HUF/hó): 9 749 944
Túlfutás nettó díja (nettó Ft/km): 15
Alulfutás nettó díja (nettó Ft/km): 15
A fenti érvényes ajánlat tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot, mely a rendelkezésre álló fedezet
vonatkozásában is megfelelő.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Szerviz I. (kötelező szervizek), Szerviz II. (kopó, forgó alkatrészek javítása), Teljes körű gumiabroncs szolgáltatás
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
ajánlat benyújtásakor nem ismert
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
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ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Cartis Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9400 Sopron, Pócsi utca 11. B.
épület fsz. 1.

13526968208

Előírás a felhívásban és a dokumentációban:
„A gépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a mellékletben található műszaki leírás_ajánlat.xls
tartalmazza. A részletes műszaki specifikációt, azaz a gépjárművek műszaki minimumkövetelményeit és a bérleti díjban foglalt
minimumszolgáltatások megnevezését a Közbeszerzési dokumentáció mellékleteként – „Műszakileírás_ajánlat.xls” – és
„kereskedelmi ajánlat.xls” elnevezéssel az EKR rendszerbe feltöltött dokumentum tartalmazza.”
„8. Szakmai ajánlat benyújtásával kapcsolatos követelmények:
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie és benyújtania az alábbi tartalommal:
1) Csatolni szükséges a dokumentáció mellékleteként kiadott „Műszaki_leírás_ajánlat.xls” táblázatot cégszerűen aláírt pdf
formátumban.
2) Részletes műszaki leírást a bérleti ajánlatban szereplő járművek bemutatásával, azok műszaki paramétereinek,
felszereltségének és technikai adatainak ismertetésével annak igazolására, hogy az ajánlatban szereplő áru megfelel az
ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és műszaki leírásban „Műszaki_leírás_ajánlat” meghatározott műszaki feltételeknek. A
műszaki leírásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy Ajánlatkérő megállapíthassa, a megajánlott áruk megfelelnek-e az
ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki követelményeknek.”
Előírás a Műszaki leírásban:
Személyszállító jármű
„max teljesítmény (kW) min 90”
A Cartis Flottakezelő Kft. ajánlattevő ajánlatában (műszaki leírás – szakmai ajánlat) a Személyszállító kategória vonatkozásában
olyan gépjárművet ajánlott meg, mely gépjármű nem teljesíti az Ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott
minimumelvárásokat. Ennek keretében:
a Személyszállító jármű vonatkozásában a max teljesítmény (kW) minimuma kevesebb, mint az Ajánlatkérő által
meghatározott minimum elvárás (minimum 90 kW helyett 88 kW)
A fentiekre való tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság,
Magyarország 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146

10948479244

Előírás a felhívásban és a dokumentációban:
„A gépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a mellékletben található műszaki leírás_ajánlat.xls
tartalmazza. A részletes műszaki specifikációt, azaz a gépjárművek műszaki minimumkövetelményeit és a bérleti díjban foglalt
minimumszolgáltatások megnevezését a Közbeszerzési dokumentáció mellékleteként – „Műszakileírás_ajánlat.xls” – és
„kereskedelmi ajánlat.xls” elnevezéssel az EKR rendszerbe feltöltött dokumentum tartalmazza.”
„8. Szakmai ajánlat benyújtásával kapcsolatos követelmények:
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie és benyújtania az alábbi tartalommal:
1) Csatolni szükséges a dokumentáció mellékleteként kiadott „Műszaki_leírás_ajánlat.xls” táblázatot cégszerűen aláírt pdf
formátumban.
2) Részletes műszaki leírást a bérleti ajánlatban szereplő járművek bemutatásával, azok műszaki paramétereinek,
felszereltségének és technikai adatainak ismertetésével annak igazolására, hogy az ajánlatban szereplő áru megfelel az
ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és műszaki leírásban „Műszaki_leírás_ajánlat” meghatározott műszaki feltételeknek. A
műszaki leírásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy Ajánlatkérő megállapíthassa, a megajánlott áruk megfelelnek-e az
ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki követelményeknek.”
Előírás a Műszaki leírásban:
Személyszállító jármű
„max teljesítmény (kW) min 90”
A LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zrt. ajánlattevő ajánlatában (műszaki leírás – szakmai ajánlat) a
Személyszállító kategória vonatkozásában olyan gépjárművet ajánlott meg, mely gépjármű nem teljesíti az Ajánlatkérő által a
műszaki leírásban meghatározott minimumelvárásokat. Ennek keretében:
a Személyszállító jármű vonatkozásában a max teljesítmény (kW) minimuma kevesebb, mint az Ajánlatkérő által
meghatározott minimum elvárás (minimum 90 kW helyett 88 kW)
A fentiekre való tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

ARVAL Magyarország Járműparkkezelő kft., Magyarország 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
134-146.
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Előírás a felhívásban és a dokumentációban:
„A gépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a mellékletben található műszaki leírás_ajánlat.xls
tartalmazza. A részletes műszaki specifikációt, azaz a gépjárművek műszaki minimumkövetelményeit és a bérleti díjban foglalt
minimumszolgáltatások megnevezését a Közbeszerzési dokumentáció mellékleteként – „Műszakileírás_ajánlat.xls” – és
„kereskedelmi ajánlat.xls” elnevezéssel az EKR rendszerbe feltöltött dokumentum tartalmazza.”
„8. Szakmai ajánlat benyújtásával kapcsolatos követelmények:
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie és benyújtania az alábbi tartalommal:
1) Csatolni szükséges a dokumentáció mellékleteként kiadott „Műszaki_leírás_ajánlat.xls” táblázatot cégszerűen aláírt pdf
formátumban.
2) Részletes műszaki leírást a bérleti ajánlatban szereplő járművek bemutatásával, azok műszaki paramétereinek,
felszereltségének és technikai adatainak ismertetésével annak igazolására, hogy az ajánlatban szereplő áru megfelel az
ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és műszaki leírásban „Műszaki_leírás_ajánlat” meghatározott műszaki feltételeknek. A
műszaki leírásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy Ajánlatkérő megállapíthassa, a megajánlott áruk megfelelnek-e az
ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki követelményeknek.”
Előírás a Műszaki leírásban:
Személyszállító jármű
„max teljesítmény (kW) min 90”
Áruszállító II
„Raktér min 2860 mm (raktérhossz válaszfalig a padlón mérve)”
Az ARVAL Magyarország Járműparkkezelő Kft. ajánlattevő ajánlatában (műszaki leírás – szakmai ajánlat) a Személyszállító,
valamint az Áruszállító II kategóriák vonatkozásában olyan gépjárműveket ajánlott meg, mely gépjárművek nem teljesítik az
Ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott minimumelvárásokat. Ennek keretében:
a Személyszállító jármű vonatkozásában a max teljesítmény (kW) minimuma kevesebb, mint az Ajánlatkérő által
meghatározott minimum elvárás (minimum 90 kW helyett 88 kW)
az Áruszállító II jármű vonatkozásában a raktér hosszúsága kevesebb, mint az Ajánlatkérő által meghatározott minimum
elvárás (minimum 2860 mm helyett 2762 mm).
A fentiekre való tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

NEXT AUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2161
Csomád, Kossuth Lajos Út 79

12941777213

Előírás a felhívásban és a dokumentációban:
„A gépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a mellékletben található műszaki leírás_ajánlat.xls
tartalmazza. A részletes műszaki specifikációt, azaz a gépjárművek műszaki minimumkövetelményeit és a bérleti díjban foglalt
minimumszolgáltatások megnevezését a Közbeszerzési dokumentáció mellékleteként – „Műszakileírás_ajánlat.xls” – és
„kereskedelmi ajánlat.xls” elnevezéssel az EKR rendszerbe feltöltött dokumentum tartalmazza.”
„8. Szakmai ajánlat benyújtásával kapcsolatos követelmények:
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie és benyújtania az alábbi tartalommal:
1) Csatolni szükséges a dokumentáció mellékleteként kiadott „Műszaki_leírás_ajánlat.xls” táblázatot cégszerűen aláírt pdf
formátumban.
2) Részletes műszaki leírást a bérleti ajánlatban szereplő járművek bemutatásával, azok műszaki paramétereinek,
felszereltségének és technikai adatainak ismertetésével annak igazolására, hogy az ajánlatban szereplő áru megfelel az
ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és műszaki leírásban „Műszaki_leírás_ajánlat” meghatározott műszaki feltételeknek. A
műszaki leírásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy Ajánlatkérő megállapíthassa, a megajánlott áruk megfelelnek-e az
ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki követelményeknek.”
Előírás a Műszaki leírásban:
Alsó középkategória I
„hosszúság max 4350 mm”
Áruszállító I
„hosszúság max 4800 mm”
„tengelytáv max 3000 mm”
„max teljesítmény (kW) min 96”
Áruszállító II
„hosszúság max 5310 mm”
A NEXT AUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatában (műszaki leírás – szakmai ajánlat) az Alsó
középkategória I, az Áruszállító I, valamint az Áruszállító II kategóriák vonatkozásában olyan gépjárműveket ajánlott meg, mely
gépjárművek nem teljesítik az Ajánlatkérő által a műszaki leírásban meghatározott minimumelvárásokat. Ennek keretében:
az Alsó középkategória I vonatkozásában a megajánlott gépjármű hosszabb, mint az Ajánlatkérő által meghatározott
maximum hosszúság (maximum 4350 mm helyett 4378 mm)
az Áruszállító I kategória vonatkozásában a megajánlott gépjármű hosszabb, mint az Ajánlatkérő által meghatározott
maximum hosszúság (maximum 4800 mm helyett 4825 mm)
az Áruszállító I kategória vonatkozásában a megajánlott gépjármű esetében a tengelytáv nagyobb, mint az az Ajánlatkérő
által meghatározott maximum (max 3000 mm helyett 3062 mm)
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az Áruszállító I kategória vonatkozásában a megajánlott gépjármű max teljesítmény (kW) minimuma kevesebb, mint az
Ajánlatkérő által meghatározott minimum elvárás (minimum 96 kW helyett 88 kW)
az Áruszállító II kategória vonatkozásában a megajánlott gépjármű hosszabb, mint az Ajánlatkérő által meghatározott maximum
hosszúság (maximum 5310 mm helyett 5340 mm)
A fentiekre való tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Otokoc Hungary Autókölcsönző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 25166138241
Budapest, Kassák Lajos Utca 19-25
Előírás a felhívásban és a dokumentációban:
„A gépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a mellékletben található műszaki leírás_ajánlat.xls
tartalmazza. A részletes műszaki specifikációt, azaz a gépjárművek műszaki minimumkövetelményeit és a bérleti díjban foglalt
minimumszolgáltatások megnevezését a Közbeszerzési dokumentáció mellékleteként – „Műszakileírás_ajánlat.xls” – és
„kereskedelmi ajánlat.xls” elnevezéssel az EKR rendszerbe feltöltött dokumentum tartalmazza.”
„8. Szakmai ajánlat benyújtásával kapcsolatos követelmények:
Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie és benyújtania az alábbi tartalommal:
1) Csatolni szükséges a dokumentáció mellékleteként kiadott „Műszaki_leírás_ajánlat.xls” táblázatot cégszerűen aláírt pdf
formátumban.
2) Részletes műszaki leírást a bérleti ajánlatban szereplő járművek bemutatásával, azok műszaki paramétereinek,
felszereltségének és technikai adatainak ismertetésével annak igazolására, hogy az ajánlatban szereplő áru megfelel az
ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban és műszaki leírásban „Műszaki_leírás_ajánlat” meghatározott műszaki feltételeknek. A
műszaki leírásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy Ajánlatkérő megállapíthassa, a megajánlott áruk megfelelnek-e az
ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban megadott műszaki követelményeknek.”
Előírás a Műszaki leírásban:
Áruszállító II
„hosszúság max 5310 mm”
Az Otokoc Hungary Autókölcsönző és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatában (műszaki leírás – szakmai ajánlat) az Áruszállító II
kategória vonatkozásában olyan gépjárművet ajánlott meg, mely gépjármű nem teljesíti az Ajánlatkérő által a műszaki leírásban
meghatározott minimumelvárásokat. Ennek keretében:
az Áruszállító II kategória vonatkozásában a megajánlott gépjármű hosszabb, mint az Ajánlatkérő által meghatározott
maximum hosszúság (maximum 5310 mm helyett 5339 mm)
A fentiekre való tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

SCHILLER FLOTTA Autópark Kezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1138
Budapest, Váci Út 113.

14014587241

Ajánlatkérő 2021.01.11. napján a Kbt. 71. § (11) bekezdése szerinti számítási hiba javítására vonatkozó felhívást bocsátott ki a
SCHILLER FLOTTA Autópark Kezelő Kft. ajánlattevő vonatkozásában. A számítási hiba javításának véghatárideje 2021.01.14.
napján 14:00 órában került meghatározásra.
Ajánlatkérő a számítási hiba javítására vonatkozó felhívással egyidejűleg hiánypótlási felhívást bocsátott ki – többek között – a
számítási hiba javítására vonatkozó felhívással összhangban a Kereskedelmi ajánlatban foglaltak korrigálására.
SCHILLER FLOTTA Autópark Kezelő Kft. ajánlattevő a számítási hiba javítási kötelezettségének határidőben nem tett eleget,
illetve a hiánypótlási felhívásban foglaltak ellenére a Kereskedelmi ajánlat Felsőközépkategória oszlop a „HAVI NETTÓ
BÉRLETI DÍJ (összesített szolgáltatási havidíj, egy hónapra eső összesített bérleti és flottakezelési díj) (nettó Ft/hó/gépjármű)”
sorában lévő értéket nem javította.
A Kbt. 71. § (11) bekezdésében foglaltak szerint, ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy hibásan
teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
A fentiekre, valamint a Kbt. 71. § (11) bekezdésére való tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen.

V.2.13) 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:

2021.02.05

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
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Lejárata:

2021.02.15

2021.02.04

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2021.02.04

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:
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:
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben rovatot az EKR rendszer automatikusan tölti ki, azon Ajánlatkérő változtatni nem
tud.
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben helyesen: 20886/2020
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