14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Postai cím: Latorca utca 2.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1138

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Kisbuszok beszerzése a Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére

II.2) A közbeszerzés mennyisége
Jelen beszerzés tárgya a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, mint ajánlatkérő részére 20 db fehér színű kisbusz
(azonos márkájú) beszerzése a napi működése során ellátandó feladatok ellátásához.
A nyertes ajánlattevőnek az átadás-átvételének időpontjától 36 hónapig terjedő időszakra vagy a gépjárművek
200 000 km futásteljesítményéig teljes körű jótállást és szervizszolgáltatást,valamint magyarországi mobil
szerviz szolgáltatást kell biztosítania.
Az ajánlatban szereplő gépkocsik csak eredeti gyári felszereltséget tartalmazhatnak, amelyek gyárilag gyári
és/vagy hivatalos forgalmazó (márkakereskedő) által kerültek beszerelésre.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minimum az első 4 kötelező szerviz árát.
A felolvasólapon feltűntetett ajánlati árnak tartalmaznia kell az üzembe helyezés következő költségeit:
forgalomba helyezés költsége; rendszámtábla díja; illetékek, hatósági díjak; regisztrációs adó. E költségeket az
ajánlatban elkülönített módon kell feltüntetni. A szövetség illetékmentes, az ajánlatot ennek figyelembe véve
kérjük megadni.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell továbbá autónként lemez-felnire szerelt 4 (négy) darab prémium kategóriás
(Continental vagy azzal egyenértékű) és azonos típusú téli autógumit. Az ajánlatban használt vagy 2016. január
hó 1. napja előtt gyártott gépjárművek nem ajánlhatóak meg.
A gépjárművel támasztott minimum feltételek:
Karosszéria: Mikrobusz szgk.
Szállítható személyek száma: 9 fő
Motor típusa: dízel
Hengerűrtartalom: minimum1 800 - maximum 2 200 cm3
Teljesítmény: min. 120 kW/163 LE
Sebességváltó: mechanikus 6 fokozatú + hátramenet
Össztömeg: max. 3 500 kg
Vontatható tömeg: min. 1 900 kg fékezett
Külső magasság: max. 2 100 mm
Csomagtér hossz (padlón mérve): min. 800 mm a 3. üléssor mögött
Környezetvédelmi követelmények:
A könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő

típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló az Európai Parlament
és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) szerinti besorolása: minimum Euro 6.
Közlekedésbiztonsági követelmények:
Esőérzékelős ablaktörlő
Szervokormány
Fejtámlák az első ülésekhez
Vezető és utas oldali légzsák
Függönylégzsákok
Visszagurulásgátló
Menetstabilizáló rendszer (ABS+kipörgésgátló)
Vészfékasszisztens
Első ködfényszórók
Hátsó 3-pontos automata biztonsági övek
Keréknyomás figyelő rendszer
Közbiztonsági követelmények:
immobiliser
Kényelmi követelmények:
Fehér szín
Sebességtartó automatika, sebességhatároló funkcióval
Fűtött vezetőülés
Magasságban is állítható vezető ülés kartámasszal, állítható deréktámasszal
4 irányban állítható kormányoszlop
Fedélzeti számítógép
Kormányról vezérelhető AM/FM rádió, USB csatlakozó, Bluetooth
Elektromos első ablakemelők
Elektromos, fűtött külső tükrök
Távirányítós központi zár
Klímaberendezés első - hátsó
Nyitható oldalablakok a hátsó üléssoroknál - Jobb és bal oldalon
Sötétített üvegezés a B-oszloptól hátrafelé
Színre fújt első lökhárító
Osztottan nyitható, üvegezett hátsó ajtó, ablaktörlővel, ablakfűtéssel
Hátrahajtható hátsó ülések
Belső világítás a hátsó üléseknél
Teljes értékű pótkerék
Vonóhorog
Tetőcsomagtartó
Gumi padlóborítás
Min. 70 literes üzemanyag tartály
A gépkocsi kezelésével, vezetéstechnikai sajátosságaival kapcsolatban 1 fő részére legalább 1 óra időtartamú
képzést kell tartani.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. III. rész XVII. fejezet 113.§
(1) bekezdése szerinti eljárás
IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 113.§ (1) bekezdés szerinti, előzetes tájékoztató közzétételével induló nyílt
közbeszerzési 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: [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának a napja: IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: Az
ajánlatkérő a becsült érték meghatározása során vizsgálatot végzett, amely során objektív alapú módszerként az
előzetesen piackutatását vette alapul.
V. szakasz: Az eljárás eredménye:
A szerződés száma: 1 Rész száma:1 Elnevezés: Kisbuszok beszerzése a Magyar Kajak-Kenu Szövetség részére
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o 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: Eredményes eljárás
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2, azaz kettő darab
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1. ajánlat ajánlattevő: Solymár-Szalay Kft. (2083 Solymár, Sport utca 23.)
Értékelési szempontként ajánlat:
Egyösszegű nettó ajánlati ár

152.579.260,- Ft

2. ajánlat ajánlattevő: Pappas Auto Magyarország Kft. (1133 Budapest, Kárpát u. 21.)
Értékelési szempontként ajánlat:
Egyösszegű nettó ajánlati ár

182.316.000,- Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése: (Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott
oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot,
jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 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: V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Solymár-Szalay Kft. (2083 Solymár, Sport utca 23.)

Az ajánlatkérő számára a legalacsonyabb ár ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot adta az alábbi
résszempontok szerint:
Egyösszegű nettó ajánlati ár

152.579.260,- Ft

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: o igen X 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: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2016/12/09 Lejárata: 2016/12/19
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/12/08
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/12/08
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: -

