Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Postai cím: Fő u. 10.
Város: Kaposvár

Postai irányítószám: 7400

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Összkerékmeghajtású gépjárművek beszerzése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Összkerékmeghajtású platós kisteherautó (PICKUP) beszerzése – 1 darab
2. rész: Összkerékmeghajtású mikrobusz beszerzése – 1 darab
3. rész: Összkerékmeghajtású kisterepjáró beszerzése – 1 darab
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pont alapján nyílt eljárás
IV.1.3) 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: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2016. június 29.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: [1] Rész száma: [1] Elnevezés: Szállítási szerződés
Az eljárás eredményes volt igen nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
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V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [2]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:

KOTO Autóház Kft.

Ajánlattevő címe:

7400 Kaposvár, Dombóvári út 9.

Nettó ajánlati ár (Ft)

7.094.120 Ft

Előteljesítési határidő az előírt 45 napos teljesítési határidőhöz
képest (0-35 nap között)

30 nap

Legközelebbi garanciális szakszerviz távolsága Ajánlatkérő
székhelyétől (Kaposvár) számítva (km)

0 km

Az alkalmasság indokolása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt alkalmassági és egyéb
követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes,
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.
Ajánlattevő neve:

KARG Autó Kft.

Ajánlattevő címe:

7400 Kaposvár, Árpád utca 37-39.

Nettó ajánlati ár (Ft)

7.197.000 Ft

Előteljesítési határidő az előírt 130 napos teljesítési
határidőhöz képest (0-35 nap között)

23 nap

Legközelebbi garanciális szakszerviz távolsága Ajánlatkérő
székhelyétől (Kaposvár) számítva (km)

0 km

Az alkalmasság indokolása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt alkalmassági és egyéb
követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes,
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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1. bírálati szempont
Egyösszegű nettó ajánlati ár
Pontszám
Súlyszám
Pontszám x súlyszám
2. bírálati szempont
Előteljesítés (nap)
Pontszám
Súlyszám
Pontszám x súlyszám
3. bírálati szempont
Szerviz távolsága (km)
Pontszám
Súlyszám
Pontszám x súlyszám
Pontszámok összesen:

Koto Autó Kft.

Karg Autó Kft.

7 094 120 Ft
100,00
80,00
8 000,00

7 197 000 Ft
98,58
80,00
7 886,78

30
85,86
10,00
858,57

23
66,06
10,00
660,57

0,00
100,00
10,00
1 000,00
9 858,57

0,00
100,00
10,00
1 000,00
9 547,36

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100
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:
Az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány, az alábbi részszempontok szerint:
Részszempont

Súlyszám

1.

Nettó ajánlati ár (Ft)

80

2.

Előteljesítési határidő az előírt 45 napos teljesítési határidőhöz képest (0- 10
35 nap között)

3.

Legközelebbi garanciális szakszerviz távolsága Ajánlatkérő székhelyétől 10
számítva (km)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 1-100
Azok a módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont értékelése
Értékeli szempont: Nettó ajánlati ár
A legalacsonyabb ellenszolgáltatás minősül legelőnyösebb ajánlatnak. Ez az ajánlat a maximális
pontszámot kapja, a további ajánlatok a fordított arányosság elve alapján a következő képlet alapján
kapnak pontot:
Legelőnyösebb ajánlat

Vizsgált ajánlat pontszáma =



x 99 + 1

Vizsgált ajánlat
A 2. részszempont értékelése

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI ÉS ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ZRT.

3

Értékelési szempont:
- 1. rész: az előírt 45 napos teljesítési határidőhöz képest (nap)
A 35 nap előteljesítést vállaló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja, a 0 (nulla) nap előteljesítést
vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap. A 35 nap és 0 nap előteljesítési határidő között tett vállalásokért a
pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint:
(Ajánlattevő által vállalt előteljesítési napok száma/35) × 99 + 1
Az előteljesítési határidő maximumát Ajánlatkérő 35 napban határozza meg. Ez fölött megajánlott
időszak nem kerül figyelembevételre az ajánlat értékelése során.
Az előírt
- 1. rész: esetében 45 napos
teljesítési határidőnél hosszabb teljesítést Ajánlatkérő visszautasítja, és az ilyen módon benyújtott
ajánlatot érvénytelennek minősíti.
A 3. részszempont értékelése
Értékeli szempont: Legközelebbi garanciális szakszerviz távolsága Ajánlatkérő székhelyétől számítva
(km)
Ajánlatkérő székhelyén (Kaposvár) található garanciális szakszerviz esetében Ajánlattevő a maximális
100 pontot kapja. Ajánlatkérő székhelyétől számított 50 km távolságban, vagy ennél messzebb
található garanciális szakszerviz esetében Ajánlattevő 1 pontot kap.
Ajánlatkérő székhelyétől 0 km és az 50 km (illetve ennél messzebbi) távolság között található
garanciális szakszerviz esetében a pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint:
(50-a garanciális szakszerviz Ajánlatkérő székhelyétől való távolsága/50) × 99 + 1
Az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlatoknak a fenti értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeit a fentiekben meghatározott ponthatárok között értékeli a jelen
pontban meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot
megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a
legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
A Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint, ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított
összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot
kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb
értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e
bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg.
A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
A Kbt. 131. § (4) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a
szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
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összegezésben megjelölte.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:

KOTO Autóház Kft.

Ajánlattevő címe:

7400 Kaposvár, Dombóvári út 9.

Nettó ajánlati ár (Ft)

7.094.120 Ft

Előteljesítési határidő az előírt 45 napos teljesítési határidőhöz
képest (0-35 nap között)

30 nap

Legközelebbi garanciális szakszerviz távolsága Ajánlatkérő
székhelyétől (Kaposvár) számítva (km)

0 km

Az ajánlat kiválasztásának indoka: a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

VI. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: [1] Rész száma: [2] Elnevezés: Szállítási szerződés
Az eljárás eredményes volt igen nem
VI.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
VI.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
VI.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem
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VI.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
VI.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
VI.2 Az eljárás eredménye
VI.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
VI.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:

KARG Autó Kft.

Ajánlattevő címe:

7400 Kaposvár, Árpád utca 37-39.

Nettó ajánlati ár (Ft)

9.248.000 Ft

Előteljesítési határidő az előírt 130 napos teljesítési
határidőhöz képest (0-35 nap között)

0 nap

Legközelebbi garanciális szakszerviz távolsága Ajánlatkérő
székhelyétől (Kaposvár) számítva (km)

0 km

Az alkalmasság indokolása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt alkalmassági és egyéb
követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes,
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.
VI.2.3) Az ajánlatok értékelése
Karg Autó Kft.
1. bírálati szempont
Egyösszegű nettó ajánlati ár
Pontszám
Súlyszám
Pontszám x súlyszám
2. bírálati szempont
Előteljesítés (nap)
Pontszám
Súlyszám
Pontszám x súlyszám
3. bírálati szempont
Szerviz távolsága (km)
Pontszám
Súlyszám
Pontszám x súlyszám
Pontszámok összesen:

9 248 000 Ft
100,00
80,00
8 000,00
0
1,00
10,00
10,00
0,00
100,00
10,00
1 000,00
9 010,00

VI.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100
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VI.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:
Az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány, az alábbi részszempontok szerint:
Részszempont

Súlyszám

1.

Nettó ajánlati ár (Ft)

80

2.

Előteljesítési határidő az előírt 45 napos teljesítési határidőhöz képest (0- 10
35 nap között)

3.

Legközelebbi garanciális szakszerviz távolsága Ajánlatkérő székhelyétől 10
számítva (km)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 1-100
Azok a módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont értékelése
Értékeli szempont: Nettó ajánlati ár
A legalacsonyabb ellenszolgáltatás minősül legelőnyösebb ajánlatnak. Ez az ajánlat a maximális
pontszámot kapja, a további ajánlatok a fordított arányosság elve alapján a következő képlet alapján
kapnak pontot:
Legelőnyösebb ajánlat

Vizsgált ajánlat pontszáma =



x 99 + 1

Vizsgált ajánlat
A 2. részszempont értékelése
Értékelési szempont:
- 2. rész: az előírt 130 napos teljesítési határidőhöz képest (nap)
A 35 nap előteljesítést vállaló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja, a 0 (nulla) nap előteljesítést
vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap. A 35 nap és 0 nap előteljesítési határidő között tett vállalásokért a
pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint:
(Ajánlattevő által vállalt előteljesítési napok száma/35) × 99 + 1
Az előteljesítési határidő maximumát Ajánlatkérő 35 napban határozza meg. Ez fölött megajánlott
időszak nem kerül figyelembevételre az ajánlat értékelése során.
Az előírt
- 2. rész: esetében 130 napos
teljesítési határidőnél hosszabb teljesítést Ajánlatkérő visszautasítja, és az ilyen módon benyújtott
ajánlatot érvénytelennek minősíti.
A 3. részszempont értékelése
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Értékeli szempont: Legközelebbi garanciális szakszerviz távolsága Ajánlatkérő székhelyétől számítva
(km)
Ajánlatkérő székhelyén (Kaposvár) található garanciális szakszerviz esetében Ajánlattevő a maximális
100 pontot kapja. Ajánlatkérő székhelyétől számított 50 km távolságban, vagy ennél messzebb
található garanciális szakszerviz esetében Ajánlattevő 1 pontot kap.
Ajánlatkérő székhelyétől 0 km és az 50 km (illetve ennél messzebbi) távolság között található
garanciális szakszerviz esetében a pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint:
(50-a garanciális szakszerviz Ajánlatkérő székhelyétől való távolsága/50) × 99 + 1
Az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlatoknak a fenti értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeit a fentiekben meghatározott ponthatárok között értékeli a jelen
pontban meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot
megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a
legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
A Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint, ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított
összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot
kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb
értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e
bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg.
A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
A Kbt. 131. § (4) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a
szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
VI.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:

KARG Autó Kft.

Ajánlattevő címe:

7400 Kaposvár, Árpád utca 37-39.

Nettó ajánlati ár (Ft)

9.248.000 Ft

Előteljesítési határidő az előírt 130 napos teljesítési
határidőhöz képest (0-35 nap között)

0 nap

Legközelebbi garanciális szakszerviz távolsága Ajánlatkérő
székhelyétől (Kaposvár) számítva (km)

0 km

Az ajánlat kiválasztásának indoka: a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta.
VI.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: MAGYAR KÖZBESZERZÉSI ÉS ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ZRT.
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VI.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: VI.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: VI.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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: VI.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

VII. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: [1] Rész száma: [3] Elnevezés: Szállítási szerződés
Az eljárás eredményes volt igen nem
VII.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
VII.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
VII.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen nem
VII.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
VII.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
VII.2 Az eljárás eredménye
VII.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
VII.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve:

KAPOS AUTÓ Kft.

Ajánlattevő címe:

7400 Kaposvár, Vár u. 16.

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI ÉS ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ZRT.
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Nettó ajánlati ár (Ft)

4.056.260 Ft

Előteljesítési határidő az előírt 45 napos teljesítési határidőhöz
képest (0-35 nap között)

35 nap

Legközelebbi garanciális szakszerviz távolsága Ajánlatkérő
székhelyétől (Kaposvár) számítva (km)

0 km

Az alkalmasság indokolása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az
eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt alkalmassági és egyéb
követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes,
ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas.
VII.2.3) Az ajánlatok értékelése
Kapos Autó Kft.
1. bírálati szempont
Egyösszegű nettó ajánlati ár
Pontszám
Súlyszám
Pontszám x súlyszám
2. bírálati szempont
Előteljesítés (nap)
Pontszám
Súlyszám
Pontszám x súlyszám
3. bírálati szempont
Szerviz távolsága (km)
Pontszám
Súlyszám
Pontszám x súlyszám
Pontszámok összesen:

4 056 260 Ft
100,00
80,00
8 000,00
35
100,00
10,00
1 000,00
0,00
100,00
10,00
1 000,00
10 000,00

VII.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100
VII.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:
Az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány, az alábbi részszempontok szerint:
Részszempont

Súlyszám

1.

Nettó ajánlati ár (Ft)

80

2.

Előteljesítési határidő az előírt 45 napos teljesítési határidőhöz képest (0- 10
35 nap között)

3.

Legközelebbi garanciális szakszerviz távolsága Ajánlatkérő székhelyétől 10
számítva (km)

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
és felső határa, amely minden értékelési szempont esetében azonos: 1-100

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI ÉS ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ZRT.
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Azok a módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont értékelése
Értékeli szempont: Nettó ajánlati ár
A legalacsonyabb ellenszolgáltatás minősül legelőnyösebb ajánlatnak. Ez az ajánlat a maximális
pontszámot kapja, a további ajánlatok a fordított arányosság elve alapján a következő képlet alapján
kapnak pontot:
Legelőnyösebb ajánlat

Vizsgált ajánlat pontszáma =



x 99 + 1

Vizsgált ajánlat
A 2. részszempont értékelése
Értékelési szempont:
- 3. rész: az előírt 45 napos teljesítési határidőhöz képest (nap)
A 35 nap előteljesítést vállaló Ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja, a 0 (nulla) nap előteljesítést
vállaló Ajánlattevő 1 pontot kap. A 35 nap és 0 nap előteljesítési határidő között tett vállalásokért a
pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint:
(Ajánlattevő által vállalt előteljesítési napok száma/35) × 99 + 1
Az előteljesítési határidő maximumát Ajánlatkérő 35 napban határozza meg. Ez fölött megajánlott
időszak nem kerül figyelembevételre az ajánlat értékelése során.
Az előírt
- 3. rész: esetében 45 napos
teljesítési határidőnél hosszabb teljesítést Ajánlatkérő visszautasítja, és az ilyen módon benyújtott
ajánlatot érvénytelennek minősíti.
A 3. részszempont értékelése
Értékeli szempont: Legközelebbi garanciális szakszerviz távolsága Ajánlatkérő székhelyétől számítva
(km)
Ajánlatkérő székhelyén (Kaposvár) található garanciális szakszerviz esetében Ajánlattevő a maximális
100 pontot kapja. Ajánlatkérő székhelyétől számított 50 km távolságban, vagy ennél messzebb
található garanciális szakszerviz esetében Ajánlattevő 1 pontot kap.
Ajánlatkérő székhelyétől 0 km és az 50 km (illetve ennél messzebbi) távolság között található
garanciális szakszerviz esetében a pontok kiosztása arányosítással történik az alábbi képlet szerint:
(50-a garanciális szakszerviz Ajánlatkérő székhelyétől való távolsága/50) × 99 + 1
Az Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlatoknak a fenti értékelési
szempontok szerinti tartalmi elemeit a fentiekben meghatározott ponthatárok között értékeli a jelen
pontban meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot
megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a
MAGYAR KÖZBESZERZÉSI ÉS ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ZRT.
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legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
A Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint, ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított
összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot
kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb
értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e
bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg.
A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.
A Kbt. 131. § (4) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a
szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte.
VII.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve:

KAPOS AUTÓ Kft.

Ajánlattevő címe:

7400 Kaposvár, Vár u. 16.

Nettó ajánlati ár (Ft)

4.056.260 Ft

Előteljesítési határidő az előírt 45 napos teljesítési határidőhöz
képest (0-35 nap között)

35 nap

Legközelebbi garanciális szakszerviz távolsága Ajánlatkérő
székhelyétől (Kaposvár) számítva (km)

0 km

Az ajánlat kiválasztásának indoka: a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adta.
VII.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: VII.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
VII.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: VII.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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: VII.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
MAGYAR KÖZBESZERZÉSI ÉS ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ZRT.
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

VIII. szakasz: Kiegészítő információk
VIII.1) További információk:
VIII.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2016. július 23. / Lejárata: 2016. augusztus 1.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. július 22.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. július 22.
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:
Kaposvár, 2016. július 22.

Ajánlatkérő képviseletében:

______________________________
Dr. Schablauer Péter
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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