ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás EKR001064122020
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Személygépjármű tartós bérlet és flottakezelés

Ajánlatkérő
neve:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.

Postai cím:

Puskás Tivadar Utca 11

Város:

Budaörs

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Némethné Szeghő

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU120

kozbeszerzes@rhk.hu

Telefon:

EKRSZ_6431082
0

Nemzeti azonosítószám

+36 75519541

2040

Ország:

Magyarország

Judit
Fax:

+36 75519569

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.rhk.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Személygépjármű tartós bérlet és flottakezelés
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2021.05.28 09:47:03

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Az Ajánlatkérő 11 db, újonnan beszerzett gépjárművet kíván bérbe venni. A tartós bérleti szerződés flottakezelési szolgáltatással kerül
kiegészítésre.
B1 kategória (alsó-középkategória): 9 db 48 havi bérlete, tervezett futásteljesítmény: 35 000 km/autó/év;
C1 kategória: (felső-középkategória): 1 db 36 havi bérlete, tervezett futásteljesítmény: 70 000 km/autó/év;
C2 kategória (felső-középkategória): 1 db 36 havi bérlete, tervezett futásteljesítmény: 75 000 km/autó/év.
Az Ajánlatkérő a szerződéstervezet 1. számú melléklete („Műszaki specifikáció”) szerint meghatározott
műszaki paramétereknek megfelelő, újonnan beszerzett gépjárművet kíván bérbe venni. A szállítandó
gépjárműveket a megjelölt paksi telephelyhez legközelebb eső, a szállítandó járművek gyártmánya szerinti
márkakereskedőnél, vagy szervizpontnál, az előírt mennyiségben és műszaki felszereltséggel kell az
Ajánlatkérőnek szerződésszerűen átadni, átadás-átvételi eljárás keretében.
Az Ajánlatkérő „újonnan beszerzett gépjármű” alatt azt a járművet érti, amely sem Magyarországon, sem
külföldön nem volt forgalomba helyezve, bemutató, illetve próbajárműként nem használtak, továbbá a gyártás
és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő 11 hónapnál nem hosszabb.
A nyertes ajánlattevő a gépjárműveket üzembe helyezetten, a közúti közlekedésre, valamint rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban köteles átadni az Ajánlatkérőnek.
A tartós bérleti szerződés flottakezelési szolgáltatással kerül kiegészítésre. A részletes flottakezelési
szolgáltatás tartalmát a szerződéstervezet 2. számú melléklete tartalmazza.
Az Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes Ajánlattevő köteles 5 db, a B1 kategóriának megfelelő, azonos
teljesítményű, maximum 2 éves és maximum 60 000 km futásteljesítményű, klímás, csereautót (előtétautót)
biztosítani a megrendelt járművek leszállításáig, legkésőbb a szerződéskötéstől számítva 30 napos szállítási
határidővel, az ajánlatában ezen kategóriájú autókra megajánlott havi bérleti díj ellenében.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Uniós Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
A járművek műszaki paraméterei a tárgyalásokon kerülnek véglegesítésre, és a szolgáltatások előre nem meghatározható elemei
(flottakezelés, karbantartás, szerviz) miatt a szerződés olyan pénzügyi kockázatokkal bír, ami miatt tárgyalás(ok) szükségesesek.
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2020/S 228-561236

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

228

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

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
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V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

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

4

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

Adószáma

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

12238673242

1. A szerződéskötéstől számított, 11 db új autóra vonatkozó szállítási határidő (a szerződéskötéstől számítva max. 180 nap):
140
2. A szerződéskötéstől számított, 5 db B 1 kategóriának megfelelő csereautóra (előtétautó) vonatkozó szállítási határidő (a
szerződéskötéstől számítva max: 30 nap):
1
3. A 11 db jármű fajlagos – WLTP szabvány szerinti súlyozott vegyes fogyasztás – fogyasztásának összege: [liter/100 km]: 64,6
4. Ajánlati ár (nettó Ft):
67.913.640,- Ft
A Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Komáromi út 36-38.) ajánlattevő a tárgyi eljárásban
érvényes ajánlatot nyújtott be, az ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn, ezen ajánlattevő nyújtotta be a
legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot, és az ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek. Az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek, az előírt alkalmassági minimumfeltételeket megfelelően igazolta.

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

10948479244

1. A szerződéskötéstől számított, 11 db új autóra vonatkozó szállítási határidő (a szerződéskötéstől számítva max. 180 nap):
180
2. A szerződéskötéstől számított, 5 db B 1 kategóriának megfelelő csereautóra (előtétautó) vonatkozó szállítási határidő (a
szerződéskötéstől számítva max: 30 nap): 5
3. A 11 db jármű fajlagos – WLTP szabvány szerinti súlyozott vegyes fogyasztás – fogyasztásának összege: [liter/100 km]: 64,6
4. Ajánlati ár (nettó Ft):
69.406.668,- Ft
A LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.)
ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, a közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozataival is alátámasztottan az ajánlattevővel
szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn és az ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, továbbá az ajánlattevő a tárgyi közbeszerzési eljárásban tett
nyilatkozatai alapján megfelel az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek.

CFS Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 2030 Érd, Kárpitos Utca 1

25021082213

1. A szerződéskötéstől számított, 11 db új autóra vonatkozó szállítási határidő (a szerződéskötéstől számítva max. 180 nap):
178
2. A szerződéskötéstől számított, 5 db B 1 kategóriának megfelelő csereautóra (előtétautó) vonatkozó szállítási határidő (a
szerződéskötéstől számítva max: 30 nap):
5
3. A 11 db jármű fajlagos – WLTP szabvány szerinti súlyozott vegyes fogyasztás – fogyasztásának összege: [liter/100 km]: 64,6
4. Ajánlati ár (nettó Ft): 78.230.178,- Ft
A CFS Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2030 Érd, Kárpitos utca 1.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, a
közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozataival is alátámasztottan az ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn
és az ajánlattevő ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek, továbbá az ajánlattevő a tárgyi közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozatai alapján megfelel az eljárást megindító
felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek.
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

1000

Szöveges értékelés:

A Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Komáromi út 36-38.) ajánlattevő
súlyszámmal szorzott értékelési pontszáma: 1000 pont. Így az ajánlattevő az értékelési sorendeben az első.

LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű
Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

A LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság (1113 Budapest,
Bocskai út 134-146.) ajánlattevő súlyszámmal szorzott értékelési pontszáma: 892,40 pont. Így az ajánlattevő az
értékelési sorendeben a második.

CFS Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

892.40

841.85

A CFS Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2030 Érd, Kárpitos utca 1.) ajánlattevő súlyszámmal
szorzott értékelési pontszáma: 841,85 pont. Így az ajánlattevő az értékelési sorendeben a harmadik.

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

10

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
Az értékelés módszere az 1-4. részszempont esetében: a fordított arányosítás. P = [Alegjobb/ Avizsgált] x (Pmax-Pmin) + Pmin.
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa (10)
Pmin: a pontskála alsó határa (0)
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az Ajánlati ár alatt az Ajánlatkérő a teljes futamidőre számított bérleti díjnak, az összes járműre vonatkozó, átalányáras elszámolású
részét érti.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1142 Budapest, Komáromi Út 36- 12238673242
38.
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 67.913.640,- Ft.
Ajánlata kiválasztásának indokai: tekintettel arra, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb, legjobb ár-érték arányt tartalmazó
ajánlatot a Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Komáromi út 36-38.) ajánlattevő tette
(összpontszám: 1000), az ajánlattevő a tárgyi eljárásban érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel az eljárást megindító
felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, továbbá megállapítható, hogy az ajánlattevő
megfelel az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek és az ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
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ajánlata kiválasztásának indokai:

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

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

Adószáma

Otokoc Hungary Autókölcsönző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 25166138241
Budapest, Kassák Lajos Utca 19-25
Érvénytelenítés jogcíme:
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
Érvénytelenség indoka:
Az Otokoc Hungary Autókölcsönző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő végleges ajánlatában az 1.
értékelési résszempontra [„A szerződéskötéstől számított, 11 db új autóra vonatkozó szállítási határidő (a szerződéskötéstől
számítva max. 180 nap)”] 300 nap megajánlást tett.
Az Ajánlatkérő az Egyéb Közbeszerzési Dokumentum 16.4. pontjában, az 1. értékelési résszempont vonatkozásában előírta, hogy
a megrendelt összes járművet a szerződéskötést követő 180 napon belül köteles az Ajánlattevő az előírtak szerint leszállítani. Az
Ajánlatkérő előnyként értékeli, ha az Ajánlattevő, az előírt 180 naphoz képest korábbi szállítást vállal.
Az Egyéb Közbeszerzési Dokumentum hivatkozott pontjában továbbá előírásra került, hogy az Ajánlattevő által vállalt szállítási
határidőt, a felolvasó lapon, napokban kell megadni, és az nem lehet hosszabb mint 180 nap, mert amennyiben az Ajánlattevő az
előírt kötelező 180 napos szállítási határidőt nem vállalja, úgy ajánlata érvénytelen.
Tekintettel arra, hogy az Otokoc Hungary Autókölcsönző és Szolgáltató Kft. az 1. értékelési résszempontra 300 nap megajánlást
tett, azaz a megajánlása meghaladja az Ajánlatkérő által előírt maximum 180 napot, ezért az ajánlattevő ajánlata érvénytelen a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert az nem felel meg a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2021.05.29

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
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2021.05.25
2021.05.28

2021.06.07

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
Összegezés a részvételi jelentkezések
elbírálásáról

Indítás dátuma
2021.02.08 09:05:31

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó
kolozsvari.alexandra

