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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

7 darab új személygépjármű tartós bérlete

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.diakhitel.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

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

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

7 darab új személygépjármű tartós bérleteKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás - 
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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
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EKRSZ_
38616754

Budapest HU110 1027

Kacsa Utca 15-23.

Mészáros Ildikó

kozbeszerzes@diakhitel.hu +36 12249646
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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:

1A szerződés száma:

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:

2019.03.19

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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:

Kbt. 114. § (5) alapján (a tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd bármely esetben alkalmazható).

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

1 darab, a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás (továbbiakban: „Normatíva”) szerinti 8. kategóriájú, és 6 darab, a Normatíva szerinti 7. 
kategóriájú új személygépjármű tartós bérlete. A megkötendő szerződés: bérleti szerződés.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Harmadik Rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás

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:

Az ellenszolgáltatás összege: 32 548 032,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indokai: a fenti Ajánlattevő tette a felhívásban 
meghatározott értékelési szempont szerinti legkedvezőbb (legalacsonyabb árú) ajánlatot.

12753671209Postaautó Duna Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4030 
Debrecen, Monostorpályi Út 35/A

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:

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

Szöveges értékelés:

Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

Postaautó Duna Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmassága indokolása: a bírálat folyamatában a felhívásban előírt módon igazolta, hogy megfelel az ajánlati felhívásban előírt 
alkalmassági feltételeknek. P1: adózott eredménye a felhívás megküldésének napját közvetlenül megelőző három lezárt üzleti év 
közül legalább kettő évben nulla vagy pozitív érték volt. M1: rendelkezik az előírt referenciákkal. M2: a megajánlott 
gépjárművek környezetvédelmi besorolása megfelel minimálisan az „EURO 6”-os normának. Az ajánlat értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): ajánlati ár (Összesen ajánlati ár (nettó Ft): 40 411 488,- Ft.

10880652244Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1139 Budapest, Fáy utca 27

Alkalmassága indokolása: a bírálat folyamatában a felhívásban előírt módon igazolta, hogy megfelel az ajánlati felhívásban előírt 
alkalmassági feltételeknek. P1: adózott eredménye a felhívás megküldésének napját közvetlenül megelőző három lezárt üzleti év 
közül legalább kettő évben nulla vagy pozitív érték volt. M1: rendelkezik az előírt referenciákkal. M2: a megajánlott 
gépjárművek környezetvédelmi besorolása megfelel minimálisan az „EURO 6”-os normának. Az ajánlat értékelési szempont 
szerinti tartalmi eleme(i): ajánlati ár (Összesen ajánlati ár (nettó Ft): 32 548 032,- Ft.

12753671209Postaautó Duna Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
4030 Debrecen, Monostorpályi Út 35/A

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

4A 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:
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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:

2019.07.08Lejárata:2019.06.26Kezdete:

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:

Érvénytelen a Mercarius Kft. ajánlata az alábbi okok miatt. A Kbt. 87. § (7) bekezdése szerint: tárgyalásos eljárásban kötelező 
végleges ajánlat benyújtása, amennyiben az ajánlatkérő nem él a (6) bekezdésben foglalt lehetőséggel. A Mercarius Kft. nem 
nyújtott be végleges ajánlatot a Kbt. fent jelzett előírása ellenére. A végleges ajánlatkérési dokumentációban foglalt 
szerződéstervezet és műszaki tartalom eltér az első ajánlati fordulóban megküldött szerződéstől és műszaki leírástól. Ezen okok 
miatt a Mercarius Kft. a végleges szerződéses és műszaki tartalomra nem tett ajánlatot, illetve nem tett ajánlati kötöttséggel 
terhelt ajánlatot sem. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján, mivel egyéb módon nem felel meg az 
ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, részletesen a fent írt okok miatt.

12238673242Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1142 Budapest, Komáromi út Út 36-38.

Érvénytelen a LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság ajánlata az alábbi okok 
miatt. A Kbt. 87. § (7) bekezdése szerint: tárgyalásos eljárásban kötelező végleges ajánlat benyújtása, amennyiben az ajánlatkérő
nem él a (6) bekezdésben foglalt lehetőséggel. A LeasePlan Hungária ZRt. nem nyújtott be végleges ajánlatot a Kbt. fent jelzett 
előírása ellenére. A végleges ajánlatkérési dokumentációban foglalt szerződéstervezet és műszaki tartalom eltér az első ajánlati 
fordulóban megküldött szerződéstől és műszaki leírástól. Ezen okok miatt a LeasePlan Hungária ZRt. a végleges szerződéses és 
műszaki tartalomra nem tett ajánlatot, illetve nem tett ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatot sem. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pont alapján, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, részletesen a fent írt okok miatt.

10948479244LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság, 1113 
Budapest, Bocskai Út 134-146

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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: 40 411 488,- Ft. Ajánlata kiválasztásának indokai: a fenti Ajánlattevő tette a felhívásban 
meghatározott értékelési szempont szerinti nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb (nyertes ajánlatot követő második 
legalacsonyabb árú) ajánlatot.

10880652244Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1139 Budapest, Fáy utca 27

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

2019.06.26

2019.06.26
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés a részvételi jelentkezések 
elbírálásáról 2019.04.16 08:56:25 szucsrob

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.06.23 14:16:03 szucsrob

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 

A szerződés megkötésének tervezett napja: 2019. július 9.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




