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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

+36 34311595Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.univerzalbeszerzo.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 34522399Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Új kishaszongépjárművek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000020192018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság EKRSZ_
47962930

Tatabánya HU212 2800

Csaba Utca 19

Kocsis Krisztina

dr.kocsis.krisztina@
univerzalbeszerzo.hu

+36 34522398

http://www.univerzalbeszerzo.hu

Igen

Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_
99110851

Tatabánya HU212 2800

Sárberek Egyéb 100

Fábián Nóra

fabian.nora@edvrt.hu +36 34311766



EKR000020192018
Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.ervzrt.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 48514577Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.dmrv.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 27316387Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.vizmuvek.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 45425979Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

www.edv.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

www.edv.hu

Nem

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

EKRSZ_
22629300

Szolnok HU322 5000

Kossuth Lajos Út 5

Szabó Károly

szabo.karoly@trvzrt.hu +36 203118347

http://www.vizmuvek.hu

Nem

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Társaság

EKRSZ_
42119395

Vác HU12 2600

Kodály Zoltán Út 3.

Széles Tibor

szelest@dmrvzrt.hu +36 309670582

http://www.dmrv.hu

Nem

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
80575067

Kazincbarcika HU232 3700

Tardonai Út 1

Prokai Béla

Prokai.Bela@ervzrt.hu +36 302271899

http://www.ervzrt.hu

Nem

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő EKRSZ_
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+36 56514564Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.enykk.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 94517625Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.ddkk.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 74505004Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.drvzrt.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 84501263Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Részvénytársaság 67931183

Siófok HU232 8600

Tanácsház Utca 7

Nagy Tibor

nagy.tibor@drv.hu +36 84501115

http://www.drvzrt.hu

Nem

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen 
működő Részvénytársaság

EKRSZ_
70280373

Kaposvár HU311 7400

Füredi Utca 180.

Tam András

tama@ddkk.hu +36 74505052

http://www.ddkk.hu

Nem

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

EKRSZ_
90519721

Szombathely HU222 9700

Körmendi Út 92

Horváth Ferenc

enykk@enykk.hu +36 94517611

http://www.enykk.hu

Nem

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központ Zártkörűen működő részvénytársaság

EKRSZ_
60265397

Szolnok HU322 5000

Nagysándor József Út 24

Sebestyén István

sebestyen.istvan@kmkk.hu +36 309554814
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www.ratkynet.comA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+361 3502394Fax:+36 16312294Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.volanbusz.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14557927Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.knykk.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 34515288Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

http://www.kmkk.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

http://www.kmkk.hu

Nem

KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zártkörüen müködö Részvénytársaság

EKRSZ_
36882522

Tatabánya HU212 2800

Csaba Utca 19.

Füzi Sándor

fuzi.sandor@knykk.hu +36 34515221

http://www.knykk.hu

Nem

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_
81559343

Budapest HU11 1091

Üllői Út 131.

Gyürk Tibor

Tibor.Gyurk@volanbusz.hu +36 14655729

http://www.volanbusz.hu

Nem

Rátky és Társa Ügyvédi Iroda EKRSZ_
51059523

Budapest 1024

Ady Endre Utca 19/A

Miklós Katalin

kozbeszerzes@ratkynet.hu

www.ratkynet.com
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - 50 db kétszemélyes zárt kisteherautó (diesel)Rész száma, elnevezése:

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:

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

8154/2018A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 131-299362A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

Kishaszongépjárművek 60 havi pénzügyi lízing-konstrukció keretében történő beszerzése a közlekedési központok és víziközmű 
társaságok részére az Univerzál Beszerző Kft. lebonyolításában. Árubeszerzés.A közlekedési központ ajánlatkérők a Kbt. 53. § (5) 
bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytatnak le, mivel közszolgáltatási szerződéseik 2019. december 31-én lejárnak, így
ezen időponton túlnyúló szerződések megkötéséhez minisztériumi jóváhagyás és engedély szükséges, melynek kiadását az érintett 
ajánlatkérők kezdeményezték. A minisztériumi engedély hiánya olyan körülmény, amely miatt a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, valamint a Kbt. 131. § (9) bekezdés alapján mentesül a szerződés 
megkötésének kötelezettsége alól. Ajánlatkérők a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a minisztériumi engedély hiányát a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kikötik.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Új kishaszongépjárművek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. A módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlati felhívás II.2.5. pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az
alábbi szempontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatójában (a továbbiakban
: Útmutató) az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést: MK1 - Ügyleti kamat (ami nem 
lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) MK2 – Szállítási határidő (min. 30,- max. 180 naptári nap) (naptári napban megadva) 
ÁR – Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P 
max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (100 pont) P min
: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált
: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az alábbi szempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ba) 
pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést. MK3 - A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű 
többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A vizsgált)/(A legjobb
)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 
kiszámításra. A fenti módszerrel kiszámított pontszámok, az adott bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek beszorzásra,
az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra vonatkozó pontszámot. A bírálati részszempontokra adott pontok összege az 
adott ajánlatra adható összpontszám. Az összpontszám két tizedes jegyre kerekítve kerül kiszámításra. Nyertes az, aki a legmagasabb 
pontszámot éri el.

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:

1001

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

Az ajánlattevő neve: Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok 
súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. 
Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi 
bubor + 4% kamatfelár) 25 100,00 2500,00 Szállítási határidő (min. 30, max. 180 naptári nap) 10 100,00 
1000,00 A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, 
maximum 24 hónap) 20 100,00 2000,00 Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF) 45 100,00 
4500,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 10000,00

Szöveges értékelés:

1000Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempont Ajánlat Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év 
Szállítási határidő (min. 30, max. 180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, 
hónapban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban 
megadva) 257 969 016,- HUF Indokolás: Az ajánlattevő az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) 
megfelelő ajánlatot nyújtott be, a hiánypótlásban előírt kötelezettségeket teljesítette, illetve a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti 
iratait megfelelően nyújtotta be.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

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

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - 3 db kétszemélyes zárt kisteherautó (benzines)Rész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indok szerint: Indokolás: Ajánlattevő ajánlattételi határidőre 
nem adta be szakmai ajánlatát. Ajánlattevő önkéntes hiánypótlás keretében benyújtotta szakmai ajánlatát, azonban azt 
Ajánlatkérő nem tudja elfogadni tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjára: (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás 
megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) * annak során az ajánlatban a 
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más 
feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A fentiek értelmében az ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 1-4. rész és 6-10. részek vonatkozásában érvénytelen, a benyújtott 
dokumentumok alapján az ajánlat nem felel meg az a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek.

10782028441Budapest Lízing Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 193

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 257 969 016,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza az 1. rész vonatkozásában a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot,
mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

Igen



EKR000020192018
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 14 564 461,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a 2. rész vonatkozásában a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot, 
mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. A módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlati felhívás II.2.5. pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az
alábbi szempontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatójában (a továbbiakban
: Útmutató) az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést: MK1 - Ügyleti kamat (ami nem 
lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) MK2 – Szállítási határidő (min. 30,- max. 180 naptári nap) (naptári napban megadva) 
ÁR – Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P 
max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (100 pont) P min
: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált
: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az alábbi szempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ba) 
pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést. MK3 - A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű 
többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A vizsgált)/(A legjobb
)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 
kiszámításra. A fenti módszerrel kiszámított pontszámok, az adott bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek beszorzásra,
az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra vonatkozó pontszámot. A bírálati részszempontokra adott pontok összege az 
adott ajánlatra adható összpontszám. Az összpontszám két tizedes jegyre kerekítve kerül kiszámításra. Nyertes az, aki a legmagasabb 
pontszámot éri el.

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

Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok súlyszámai (adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. Értékelési pontszám Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) 25 
100,00 2500,00 Szállítási határidő (min. 30, max. 180 naptári nap) 10 100,00 1000,00 A kötelező jótálláson 
felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 20 100,00 
2000,00 Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF) 45 100,00 4500,00 A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 10000,00

Szöveges értékelés:

10000Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 14 564 461,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban előírt kötelezettségeket teljesítette, illetve a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti iratait megfelelően nyújtotta be.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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
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10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

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

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - 17 db pick-up kisteherautóRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indok szerint: Indokolás: Ajánlattevő ajánlattételi határidőre 
nem adta be szakmai ajánlatát. Ajánlattevő önkéntes hiánypótlás keretében benyújtotta szakmai ajánlatát, azonban azt 
Ajánlatkérő nem tudja elfogadni tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjára: (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás 
megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) * annak során az ajánlatban a 
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más 
feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A fentiek értelmében az ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 1-4. rész és 6-10. részek vonatkozásában érvénytelen, a benyújtott 
dokumentumok alapján az ajánlat nem felel meg az a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek.

10782028441Budapest Lízing Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 193

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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:

Igen



EKR000020192018

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 160 429 174,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a 3. rész vonatkozásában a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot, 
mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. A módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlati felhívás II.2.5. pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az
alábbi szempontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatójában (a továbbiakban
: Útmutató) az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést: MK1 - Ügyleti kamat (ami nem 
lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) MK2 – Szállítási határidő (min. 30,- max. 180 naptári nap) (naptári napban megadva) 
ÁR – Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P 
max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (100 pont) P min
: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált
: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az alábbi szempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ba) 
pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést. MK3 - A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű 
többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A vizsgált)/(A legjobb
)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 
kiszámításra. A fenti módszerrel kiszámított pontszámok, az adott bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek beszorzásra,
az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra vonatkozó pontszámot. A bírálati részszempontokra adott pontok összege az 
adott ajánlatra adható összpontszám. Az összpontszám két tizedes jegyre kerekítve kerül kiszámításra. Nyertes az, aki a legmagasabb 
pontszámot éri el.

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

Az ajánlattevő neve: Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok 
súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. 
Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi 
bubor + 4% kamatfelár) 25 100,00 2500,00 Szállítási határidő (min. 30, max. 180 naptári nap) 10 100,00 
1000,00 A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, 
maximum 24 hónap) 20 100,00 2000,00 Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF) 45 100,00 
4500,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 10000,00

Szöveges értékelés:

10000Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 160 429 174,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban előírt kötelezettségeket teljesítette, illetve a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti iratait megfelelően nyújtotta be.
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 313 972 094,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban előírt kötelezettségeket teljesítette, illetve a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti iratait megfelelően nyújtotta be.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

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

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

4 - 37 db duplafülkés fixplatós kisteherautóRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indok szerint: Indokolás: Ajánlattevő ajánlattételi határidőre 
nem adta be szakmai ajánlatát. Ajánlattevő önkéntes hiánypótlás keretében benyújtotta szakmai ajánlatát, azonban azt 
Ajánlatkérő nem tudja elfogadni tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjára: (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás 
megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) * annak során az ajánlatban a 
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más 
feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A fentiek értelmében az ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 1-4. rész és 6-10. részek vonatkozásában érvénytelen, a benyújtott 
dokumentumok alapján az ajánlat nem felel meg az a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek.

10782028441Budapest Lízing Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 193

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen



EKR000020192018

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 313 972 094,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a 4. rész vonatkozásában a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot, 
mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. A módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlati felhívás II.2.5. pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az
alábbi szempontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatójában (a továbbiakban
: Útmutató) az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést: MK1 - Ügyleti kamat (ami nem 
lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) MK2 – Szállítási határidő (min. 30,- max. 180 naptári nap) (naptári napban megadva) 
ÁR – Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P 
max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (100 pont) P min
: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált
: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az alábbi szempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ba) 
pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést. MK3 - A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű 
többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A vizsgált)/(A legjobb
)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 
kiszámításra. A fenti módszerrel kiszámított pontszámok, az adott bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek beszorzásra,
az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra vonatkozó pontszámot. A bírálati részszempontokra adott pontok összege az 
adott ajánlatra adható összpontszám. Az összpontszám két tizedes jegyre kerekítve kerül kiszámításra. Nyertes az, aki a legmagasabb 
pontszámot éri el.

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:

1001

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

Az ajánlattevő neve: Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok 
súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. 
Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi 
bubor + 4% kamatfelár) 25 100,00 2500,00 Szállítási határidő (min. 30, max. 180 naptári nap) 10 100,00 
1000,00 A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, 
maximum 24 hónap) 20 100,00 2000,00 Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF) 45 100,00 
4500,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 10000,00

Szöveges értékelés:

10000Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

Budapest Lízing Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 32 465 217,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban előírt kötelezettségeket teljesítette, illetve a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti iratait megfelelően nyújtotta be.

10782028441Budapest Lízing Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 193

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

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

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

5 - 18 db szimplafülkés fixplatós kisteherautó, darus felépítménnyelRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indok szerint: Indokolás: Ajánlattevő ajánlattételi határidőre 
nem adta be szakmai ajánlatát. Ajánlattevő önkéntes hiánypótlás keretében benyújtotta szakmai ajánlatát, azonban azt 
Ajánlatkérő nem tudja elfogadni tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjára: (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás 
megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) * annak során az ajánlatban a 
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más 
feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A fentiek értelmében az ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 1-4. rész és 6-10. részek vonatkozásában érvénytelen, a benyújtott 
dokumentumok alapján az ajánlat nem felel meg az a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek.

10782028441Budapest Lízing Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 193

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Nem

A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő által megadott végső ár magasabb, mint a 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összege.
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6 - 3 db 9 fős mikrobuszRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indok szerint: Indokolás: 1./ Az ajánlattevő által, hiánypótlás 
keretében benyújtott Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozaton az 1. táblázatban nem egyértelmű, hogy az ajánlati felhívás 
melyik alkalmassági pontja szerinti követelményt igazolja a megadott gazdasági szereplő. 2./ Az ajánlattevő által, hiánypótlás 
keretében benyújtott Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat értelmében igénybe vesz kapacitást biztosító szervezetet, 
azonban az EKR-ben töltött EEKD nyilatkozat II. rész C pontjában tett nyilatkozata alapján önállóan kíván megfelelni az 
alkalmassági feltételeknek. 3./ Az ajánlattevő által, hiánypótlás keretében benyújtott Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat 
értelmében igénybe vesz kapacitást biztosító szervezetet, azonban az ajánlattevő nem nyújtott be olyan szerződést vagy 
előszerződést, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. 4./ Az ajánlattevő által, hiánypótlás keretében benyújtott, Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti 
nyilatkozat értelmében igénybe vesz kapacitást biztosító szervezetet, továbbá a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti 
nyilatkozat értelmében a kapacitást biztosító szervezetek egyúttal alvállalkozók is. Az EKR rendszerben kitöltött EEKD 
nyilatkozat II. rész D pontjában kizárólag akkor kell Igen-nem válaszolni, ha az ajánlattevőnek olyan alvállalkozói is vannak, 
akiknek a kapacitásait nem veszi igénybe. 5./ Az ajánlattevő által, hiánypótlás keretében benyújtott, Kbt. 65. § (7) bekezdése 
szerinti nyilatkozat értelmében igénybe vesz kapacitást biztosító szervezetet, azonban az alkalmasság igazolásban részt vevő 
szervezetek által nem került benyújtásra EEKD. 6. Nem került benyújtásra az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági 
szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. 
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintája. 7./ Az ajánlattevő által benyújtott részletes műszaki specifikáció szerint 
ajánlattevő 35C18 típusjelű gépjárművet ajánlotta meg, azonban hiánypótlás keretében 35S16-B30 C jelű gépjárműről kerültek 
benyújtásra dokumentumok. 8./ Ajánlatkérő műszaki előírása a kormánykerék állíthatósága vonatkozásában a következő volt: 
Előírás: négy irányban állítható kormányoszlop Ezzel szemben Ajánlattevő megajánlása a következő volt: Két irányban állítható 
kormányoszlop, úgy, az ülés mozgatásával azonban négy lesz irányban állítható. A fentiek értelmében az ajánlattevő ajánlata a 
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlatában a fentiekben megjelölt hiányosságokat a hiánypótlás 
során nem pótolta, a felvilágosítás-kéréseknek nem tett eleget, így ajánlata nem felel meg a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírt feltételeknek.

14405123241Danube Truck Magyarország Kft., 1133 Budapest, Kárpát Utca 21

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:
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Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. A módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlati felhívás II.2.5. pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az
alábbi szempontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatójában (a továbbiakban
: Útmutató) az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést: MK1 - Ügyleti kamat (ami nem 
lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) MK2 – Szállítási határidő (min. 30,- max. 180 naptári nap) (naptári napban megadva) 
ÁR – Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P 
max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (100 pont) P min
: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált
: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az alábbi szempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ba) 
pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést. MK3 - A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű 
többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A vizsgált)/(A legjobb
)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 
kiszámításra. A fenti módszerrel kiszámított pontszámok, az adott bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek beszorzásra,
az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra vonatkozó pontszámot. A bírálati részszempontokra adott pontok összege az 

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

Az ajánlattevő neve: Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok 
súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. 
Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi 
bubor + 4% kamatfelár) 25 100,00 2500,00 Szállítási határidő (min. 30, max. 180 naptári nap) 10 100,00 
1000,00 A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, 
maximum 24 hónap) 20 1000,00 2000,00 Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF) 45 100,00 
4500,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 10000,00

Szöveges értékelés:

10000Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 32 465 217,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban előírt kötelezettségeket teljesítette, illetve a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti iratait megfelelően nyújtotta be.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

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

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

Igen
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A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

7 - 4 db három személyes platós ponyvás kisteherautóRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indok szerint: Indokolás: Ajánlattevő ajánlattételi határidőre 
nem adta be szakmai ajánlatát. Ajánlattevő önkéntes hiánypótlás keretében benyújtotta szakmai ajánlatát, azonban azt 
Ajánlatkérő nem tudja elfogadni tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjára: (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás 
megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) * annak során az ajánlatban a 
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más 
feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A fentiek értelmében az ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 1-4. rész és 6-10. részek vonatkozásában érvénytelen, a benyújtott 
dokumentumok alapján az ajánlat nem felel meg az a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek.

10782028441Budapest Lízing Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 193

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 32 465 217,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a 6. rész vonatkozásában a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot, 
mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

adott ajánlatra adható összpontszám. Az összpontszám két tizedes jegyre kerekítve kerül kiszámításra. Nyertes az, aki a legmagasabb 
pontszámot éri el.

Igen
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Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 35 706 274,- HUF 

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. A módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlati felhívás II.2.5. pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az
alábbi szempontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatójában (a továbbiakban
: Útmutató) az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést: MK1 - Ügyleti kamat (ami nem 
lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) MK2 – Szállítási határidő (min. 30,- max. 180 naptári nap) (naptári napban megadva) 
ÁR – Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P 
max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (100 pont) P min
: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált
: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az alábbi szempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ba) 
pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést. MK3 - A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű 
többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A vizsgált)/(A legjobb
)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 
kiszámításra. A fenti módszerrel kiszámított pontszámok, az adott bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek beszorzásra,
az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra vonatkozó pontszámot. A bírálati részszempontokra adott pontok összege az 
adott ajánlatra adható összpontszám. Az összpontszám két tizedes jegyre kerekítve kerül kiszámításra. Nyertes az, aki a legmagasabb 
pontszámot éri el.

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

Az ajánlattevő neve: Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok 
súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. 
Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi 
bubor + 4% kamatfelár) 25 100,00 2500,00 Szállítási határidő (min. 30, max. 180 naptári nap) 10 100,00 
1000,00 A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, 
maximum 24 hónap) 20 100,00 2000,00 Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF) 45 100,00 
4500,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 10000,00

Szöveges értékelés:

10000Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 35 706 274,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban előírt kötelezettségeket teljesítette, illetve a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti iratait megfelelően nyújtotta be.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

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

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
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2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

8 - 13 db három személyes zárt kisteherautó (min. 3 m hosszú raktér)Rész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indok szerint: Indokolás: Ajánlattevő ajánlattételi határidőre 
nem adta be szakmai ajánlatát. Ajánlattevő önkéntes hiánypótlás keretében benyújtotta szakmai ajánlatát, azonban azt 
Ajánlatkérő nem tudja elfogadni tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjára: (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás 
megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) * annak során az ajánlatban a 
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más 
feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A fentiek értelmében az ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 1-4. rész és 6-10. részek vonatkozásában érvénytelen, a benyújtott 
dokumentumok alapján az ajánlat nem felel meg az a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek.

10782028441Budapest Lízing Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 193

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Indokolás: Az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a 7. rész vonatkozásában a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, 
mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

Igen
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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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 106 722 077,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a 8. rész vonatkozásában a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, 
mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. A módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlati felhívás II.2.5. pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az
alábbi szempontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatójában (a továbbiakban
: Útmutató) az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést: MK1 - Ügyleti kamat (ami nem 
lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) MK2 – Szállítási határidő (min. 30,- max. 180 naptári nap) (naptári napban megadva) 
ÁR – Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P 
max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (100 pont) P min
: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált
: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az alábbi szempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ba) 
pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést. MK3 - A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű 
többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A vizsgált)/(A legjobb
)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 
kiszámításra. A fenti módszerrel kiszámított pontszámok, az adott bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek beszorzásra,
az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra vonatkozó pontszámot. A bírálati részszempontokra adott pontok összege az 
adott ajánlatra adható összpontszám. Az összpontszám két tizedes jegyre kerekítve kerül kiszámításra. Nyertes az, aki a legmagasabb 
pontszámot éri el.

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

Az ajánlattevő neve: Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok 
súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. 
Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi 
bubor + 4% kamatfelár) 25 100,00 2500,00 Szállítási határidő (min. 30, max. 180 naptári nap) 10 100,00 
1000,00 A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, 
maximum 24 hónap) 20 100,00 2000,00 Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF) 45 100,00 
4500,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 10000,00

Szöveges értékelés:

10000Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 106 722 077,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban előírt kötelezettségeket teljesítette, illetve a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti iratait megfelelően nyújtotta be.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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
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Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 88 585 472,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban előírt kötelezettségeket teljesítette, illetve a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti iratait megfelelően nyújtotta be.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

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

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

9 - 10 db három személyes zárt kisteherautó (min. 4 m hosszú raktér)Rész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indok szerint: Indokolás: Ajánlattevő ajánlattételi határidőre 
nem adta be szakmai ajánlatát. Ajánlattevő önkéntes hiánypótlás keretében benyújtotta szakmai ajánlatát, azonban azt 
Ajánlatkérő nem tudja elfogadni tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjára: (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás 
megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) * annak során az ajánlatban a 
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más 
feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A fentiek értelmében az ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 1-4. rész és 6-10. részek vonatkozásában érvénytelen, a benyújtott 
dokumentumok alapján az ajánlat nem felel meg az a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek.

10782028441Budapest Lízing Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 193

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Igen
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 88 585 472,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a 9. rész vonatkozásában a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, 
mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. A módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlati felhívás II.2.5. pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az
alábbi szempontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatójában (a továbbiakban
: Útmutató) az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést: MK1 - Ügyleti kamat (ami nem 
lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) MK2 – Szállítási határidő (min. 30,- max. 180 naptári nap) (naptári napban megadva) 
ÁR – Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P 
max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (100 pont) P min
: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált
: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az alábbi szempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ba) 
pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést. MK3 - A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű 
többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A vizsgált)/(A legjobb
)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 
kiszámításra. A fenti módszerrel kiszámított pontszámok, az adott bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek beszorzásra,
az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra vonatkozó pontszámot. A bírálati részszempontokra adott pontok összege az 
adott ajánlatra adható összpontszám. Az összpontszám két tizedes jegyre kerekítve kerül kiszámításra. Nyertes az, aki a legmagasabb 
pontszámot éri el.

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

Az ajánlattevő neve: Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok 
súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. 
Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi 
bubor + 4% kamatfelár) 25 100,00 2500,00 Szállítási határidő (min. 30, max. 180 naptári nap) 10 100,00 
1000,00 A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, 
maximum 24 hónap) 20 100,00 2000,00 Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF) 45 100,00 
4500,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 10000,00

Szöveges értékelés:

10000Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Az ajánlattevő neve: Az értékelés részszempontjai (adott esetben alszempontjai is) A részszempontok 
súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt. 
Értékelési pontszám Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi 

Szöveges értékelés:

10000Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 29 960 255,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő az ajánlatkérői előírásoknak (ajánlattételi felhívás, dokumentáció) megfelelő ajánlatot nyújtott be, a 
hiánypótlásban előírt kötelezettségeket teljesítette, illetve a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti iratait megfelelően nyújtotta be.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

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

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

10 - 4 db három személyes zárt kisteherautó (min. 2,7 m hosszú raktér)Rész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indok szerint: Indokolás: Ajánlattevő ajánlattételi határidőre 
nem adta be szakmai ajánlatát. Ajánlattevő önkéntes hiánypótlás keretében benyújtotta szakmai ajánlatát, azonban azt 
Ajánlatkérő nem tudja elfogadni tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjára: (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás 
megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) * annak során az ajánlatban a 
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más 
feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A fentiek értelmében az ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 1-4. rész és 6-10. részek vonatkozásában érvénytelen, a benyújtott 
dokumentumok alapján az ajánlat nem felel meg az a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek.

10782028441Budapest Lízing Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 193

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

Igen
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a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az alábbi indok szerint: Indokolás: Ajánlattevő ajánlattételi határidőre 
nem adta be szakmai ajánlatát. Ajánlattevő önkéntes hiánypótlás keretében benyújtotta szakmai ajánlatát, azonban azt 

10782028441Budapest Lízing Zrt., 1138 Budapest, Váci Út 193

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ügyleti kamat (ami nem lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) BUBOR + 3,16 %/év Szállítási határidő (min. 30, max. 
180 naptári nap) 180 naptári nap A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 
hónap, maximum 24 hónap) 24 hónap Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) 29 960 255,- HUF 
Indokolás: Az ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a 10. rész vonatkozásában a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, 
mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

10920394244Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt., 1139 Budapest, Fáy Utca 27.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont. A módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az ajánlati felhívás II.2.5. pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az
alábbi szempontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016. évi 147. számában közzétett, a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáráról szóló útmutatójában (a továbbiakban
: Útmutató) az arányosításon belül alkalmazott fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést: MK1 - Ügyleti kamat (ami nem 
lehet több, mint 3 havi bubor + 4% kamatfelár) MK2 – Szállítási határidő (min. 30,- max. 180 naptári nap) (naptári napban megadva) 
ÁR – Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF-ban megadva) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A legjobb)/(A vizsgált)*(P 
max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (100 pont) P min
: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált
: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Az alábbi szempont tekintetében Ajánlatkérő az Útmutató 1. számú mellékletének A.1. pont ba) 
pontban rögzített egyenes arányosítás módszerével végzi az értékelést. MK3 - A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű 
többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) az alábbi képlet alkalmazásával: P=(A vizsgált)/(A legjobb
)*(P max- P min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P 
min: a pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A 
vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A fenti képlettel meghatározott pontszámok két tizedes jegyre kerekítve kerülnek 
kiszámításra. A fenti módszerrel kiszámított pontszámok, az adott bírálati részszemponthoz tartozó súlyszámmal kerülnek beszorzásra,
az így kapott pontszám adja az adott bírálati szempontra vonatkozó pontszámot. A bírálati részszempontokra adott pontok összege az 
adott ajánlatra adható összpontszám. Az összpontszám két tizedes jegyre kerekítve kerül kiszámításra. Nyertes az, aki a legmagasabb 
pontszámot éri el.

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:

1001

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

bubor + 4% kamatfelár) 25 100,00 2500,00 Szállítási határidő (min. 30, max. 180 naptári nap) 10 100,00 
1000,00 A kötelező jótálláson felül vállalt teljes körű többlet-jótállás, hónapban megadva (minimum 0 hónap, 
maximum 24 hónap) 20 100,00 2000,00 Nettó gépérték a teljes mennyiségre számítva (HUF) 45 100,00 
4500,00 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: 10000,00
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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:

2018.10.10Lejárata:2018.10.01Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlatkérő nem tudja elfogadni tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b) pontjára: (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás 
megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) * annak során az ajánlatban a 
beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más 
feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy 
hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára 
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. A fentiek értelmében az ajánlattevő 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 1-4. rész és 6-10. részek vonatkozásában érvénytelen, a benyújtott 
dokumentumok alapján az ajánlat nem felel meg az a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek.

2018.09.28
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