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II.szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő
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Internetcím(ek)
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Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési KamaraAjánlatkérő 
neve:

Gépjármű bérleti és flottakezelési szolgáltatásokKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001677922022
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

26112/2022A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 215-616457A 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

Gépjármű bérleti és flottakezelési  szerződés: gépjárművek bérlete és flotta üzemeltetése, kiegészítő szolgáltatások nyújtása 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Gépjármű bérleti és flottakezelési szolgáltatások

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Második rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1.1. A típusú gépjármű bérleti díj (Nettó HUF/hónap) : 299.900,-Ft
1.2. A B típusú gépjármű bérleti díj (Nettó HUF/hónap) :418.900,-Ft
1.3. A C típusú gépjármű bérleti díj (Nettó HUF/hónap) :489.900,-Ft
1.4. A D típusú előtét gépjárművek bérleti díj (Nettó HUF/hónap) :379.900,-Ft
2. A szállítási határidő az A típusú gépjárművek tekintetében (min. 14 nap., max. 728 nap) :14 nap
3. Ajánlattevő által megajánlott járműfenntartó telephelyek száma (min. 0, max. 4db) :4 db.

Ezen ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt, ezen 
ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot. 

25521685207Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8086 Felcsút, Fő 
Utca 65

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli. 
Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. értékelési szempont: arányosítás, 3. értékelési szempont: 
egyenes arányosítás.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

10000Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1.1. A típusú gépjármű bérleti díj (Nettó HUF/hónap) : 299.900,-Ft
1.2. A B típusú gépjármű bérleti díj (Nettó HUF/hónap) :418.900,-Ft
1.3. A C típusú gépjármű bérleti díj (Nettó HUF/hónap) :489.900,-Ft
1.4. A D típusú előtét gépjárművek bérleti díj (Nettó HUF/hónap) :379.900,-Ft
2. A szállítási határidő az A típusú gépjárművek tekintetében (min. 14 nap., max. 728 nap) :14 nap
3. Ajánlattevő által megajánlott járműfenntartó telephelyek száma (min. 0, max. 4db) :4 db.

Ezen ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek és nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt. 

25521685207Mészáros M1 Autókereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8086 Felcsút, Fő Utca 
65

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

Az eljárás eredményes volt: Igen
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A Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Komáromi út 36-38.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen 
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbiakra tekintettel: 
Ajánlatkérő a 2022. december 13. napján kiküldött hiánypótlási felhívásban az alábbiakat rögzítette:
1.        „Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás II.2.14) pontjában többek között az alábbi előírást rögzítette: 

„A 3. értékelési szempont tekintetében az az ajánlattevő az ajánlata részeként köteles csatolni a bemutatott járműfenntartó 
telephelyekre vonatkozó 57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet: 8. § (1) bekezdése szerinti telephely-engedélyt, valamint a 
járműfenntartó telephellyel kapcsolatos információkat (név, cím)Továbbá a nyilvántartásba vételre vonatkozó határozatot vagy a 
bejelentés átvételét igazoló iratot.

A 3. értékelési szempont kapcsán csatolandó dokumentumok:

a) ajánlattevő nyilatkozata a szerződés teljesítéséhet rendelkezésre álló telephelyek vonatkozásában, amelyben megjelöli a 
pontos címét, az 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet szerinti engedélyes nevét és a telephely működési engedélyénének számát, 
továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a telephelyek engedélyét a szerződés teljes 
időtartama alatt fenntartja
b) az ajánlatban megjelölt telephely
ba) az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapnál nem régebben kiállított érvényes telephely engedély egyszerű másolatát
vagy
bb) amennyiben a telephely engedélye az ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapnál régebben került kiállításra, úgy az 
ajánlati felhívás feladását megelőző 24 hónapnál nem régebben kiállított igazolás/jegyzőkönyv/hatósági bizonyítvány egyszerű 
másolatát a gépjárműfenntartó tevékenység végzésének jogszerűségéről.”

A fenti előírással ellentétben az ajánlattevő nem nyújtotta be ezen dokumentumokat, kizárólag egy nyilatkozat került csatolásra, 
amelyben a telephelyek címe került rögzítésre. 

Érvénytelenség indoka:

● 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

Érvénytelenítés jogcíme:

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

biztosítás, szerviz szolgáltatás

Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft (Adószám:32165610-2-07;Ország:Magyarország;Irányítószám:8086 ;Város:Felcsút;Utca és 
házszám:Fő utca 65. )
Europ Assistance Magyarország Befektetési és Tanácsadó Kft. (Adószám:12231401241;Ország:Magyarország;Irányítószám:
1132;Város:Budapest;Utca és házszám:Váci Út  36-38.)
Mészáros Autó Javító Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám:23353880207;Ország:Magyarország;Irányítószám:8086;Város:
Felcsút;Utca és házszám:Fő Utca 65)
Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Adószám:11103200242;HÉA Európai Uniós Adószám:HU11103200;Ország:
Magyarország;Irányítószám:1101;Város:Budapest;Utca és házszám:Kőbányai Út 45.A. ép. B. lház. 1. em. 7. ajtó)
HERCEGHALOM INTERAT Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Adószám:10980965207;Ország:
Magyarország;Irányítószám:2060;Város:Bicske;Utca és házszám:Csabdi Utca 2)
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2023.01.19Lejárata:2023.01.09Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

A fentiekre tekintettel kértük ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a fenti előírás a) és b) pontjában 
előírt nyilatkozatot valamennyi telephely vonatkozásában.

Az a) pontban rögzített előírásnak az ajánlattevő akként is eleget tehetett, hogy a megfelelő adatokkal kitölti és cégszerűen 
aláírva benyújtja a jelen hiánypótlási felhívás mellékletét képző nyilatkozat-mintát.”

Tekintettel arra, hogy a Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő a hiánypótlás benyújtására nyitva 
álló határidő lejártáig, azaz 2022. december 16. napján 10:00 óráig a hiánypótlási felhívás keretében nem nyújtotta be a fenti 
dokumentumokat, így a Bírálóbizottság a bírálat során a Kbt. 71. § (10) bekezdésére tekintettel.
A  Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatkérő által előírt formai követelményeket, ugyanis az 
ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza a 3. értékelési szempont tekintetében rögzített megajánlását alátámasztó 
dokumentumokat. 

2023.01.09

2023.01.09
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