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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

12/OVSz/2018. Gépjárművek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13724453Fax: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

12/OVSz/2018. Gépjárművek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Országos Vérellátó SzolgálatAjánlatkérő 
neve:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000035772018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Országos Vérellátó Szolgálat EKRSZ_
17001700

Budapest HU110 1113

Karolina Út 19-21.

Lajti Csilla

kozbeszerzes@ovsz.hu +36 13724452

http://www.ovsz.hu
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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:

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

11510/2018A 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:

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

4 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, 2 fő szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú kis haszongépjármű beszerzése 
vérszállítás céljára.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Második Rész XV. fejezete szerinti eljárás

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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:

Közös ajánlattevők: Sabway Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Remény utca 34-36., adószáma: 22916934-2-42) és Petrányi-Autó 
Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Kerepesi út 105., adószáma: 10491551-2-44) Mindösszesen bruttó ajánlati összár: 
18.795.995,- Ft Indoklás: A közös ajánlattevők benyújtott ajánlata – a hiánypótlást, felvilágosítást és számítási hiba javítását 
követően - a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, a közös ajánlattevők a 
kizáró okok fenn nem állását és alkalmasságukat a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolták, és ajánlatuk - mint 
egyedüli érvényes ajánlat - a legkedvezőbbnek, azaz nyertes ajánlatnak minősült.

22916934242SABWAY Korlátolt Felelősségű Társaság, 1144 Budapest, Remény Utca 34-36

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. 12. 21-i keltezésű 2016/147-es számú útmutatója alapján jár el. Az 1. és 2. részszempont 
esetén is a pontszámok megadása akként történik, hogy a legelőnyösebb (legalacsonyabb) tartalmi elem a maximális (10) pontszámot 
kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb tartalmi elemhez viszonyított fordított arányosítással kerülnek 
meghatározásra. Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít. A részszempontra adott pontszám ezt követően az adott 
részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerül. Az értékeléshez használt képlet: (előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a 
legkisebb: P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Avizsgált
= a vizsgált paraméter Alegjobb = a legkedvezőbb paraméter Pmax = a maximálisan adható pont: 10 Pmin = a minimálisan adható 
pont: 1 Ezt követően a pontszámok valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett 
pontszámok kerülnek összevetésre.

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:

101

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

16564

Szöveges értékelés:

1000SABWAY Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempont a legjobb ár-érték arány, amely alapján az alábbi ajánlattevő a következő érvényes ajánlatot tette: Közös 
ajánlattevők: Sabway Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Remény utca 34-36., adószáma: 22916934-2-42) és Petrányi-Autó 
Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Kerepesi út 105., adószáma: 10491551-2-44) 1. részszempont: Mindösszesen 
bruttó ajánlati összár: 18.795.995,- Ft 2. részszempont: Fogyasztás vegyes használatban (max. 5,1 liter/100 km): 4 liter/100 km 
Indoklás: Az ajánlat – a felvilágosítást, hiánypótlást és számítási hiba javítását követően - a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelt, a közös ajánlattevők a kizáró okok fenn nem állását és 
alkalmasságukat a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján megfelelően igazolták, ezért ajánlatuk érvényes.

22916934242SABWAY Korlátolt Felelősségű Társaság, 1144 Budapest, Remény Utca 34-36

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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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.11.29 12:55:42 lajti.csilla

Összesen: 1 sor (1 / 1)

Az alábbi ajánlattevő az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére ajánlatát nem kívánta fenntartani, ezért a Kbt. 70. § (2) bekezdése 
alapján ajánlatkérő az ajánlatot az eljárás további részében figyelmen kívül hagyta, azt nem bírálta és értékelte. Az ajánlattevő neve és
címe, valamint ajánlatának értékelési szempontok szerinti tartalmi eleme(i): CPM Hungary Kft. (székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, 
Kasza utca 5.; adószáma: 22630777203) 1. részszempont: Mindösszesen bruttó ajánlati összár: 18.684.240,- Ft 2. részszempont: 
Fogyasztás vegyes használatban (max. 5,1 liter/100 km): 4 liter/100 km

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:

Lejárata:Kezdete:

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:

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:

2018.12.07

2018.12.07
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