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II.2) A közbeszerzés mennyisége

Gépjármű karbantartás és javítás
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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

IgenV.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:

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:

2018.10.30

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:

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

Az Országos Vérellátó Szolgálat tulajdonában lévő 23 db gépjármű (Opel, Ford, Volkswagen és Peugeot gyártmányú gépjárművek) 
garancia időn túli karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása 36 hónapig, de legfeljebb nettó 27.756.000 Ft keretösszegig.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik Rész

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Nem

Az eljárás Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján történő eredménytelen, figyelemmel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot 
nyújtottak be.
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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:

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:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

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:

Cromax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1087 Budapest Tisztes u. 1.) Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek konkrétan hiánypótlási felhívás ellenére, a Kbt. 71. §-
ának (2) bekezdése szerint meghatározott hiánypótlási határidőre sem tett eleget az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott egyéb követelményekkel kapcsolatos hiánypótlási kötelezettségének. Ajánlatkérő 2019. január 28. 
napján OVSZK/1787-3/2019/3200 iktatószámú hiánypótlási felhívás kiküldésével ajánlattevőt az ajánlattételi felhívásban és az egyéb 
közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal kapcsolatos hiányok 2019. február 5. 16.00 óráig történő pótlására hívta fel, 
amelyeket ajánlattevő nem pótolt. Sabwav Kft. és Petránvi-Autó Kft. (1144 Budapest Remény Utca 34-36.) A közös ajánlattevők által 
benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban
és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek konkrétan hiánypótlási felhívás
ellenére, a Kbt. 71. §-ának (2) bekezdése szerint meghatározott hiánypótlási határidőre sem tett eleget az ajánlati felhívásban és az 
egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb követelményekkel kapcsolatos hiánypótlási kötelezettségének. 
Ajánlatkérő 2019. január 28. napján OVSZK/1787-3/2019/3200 iktatószámú hiánypótlási felhívás kiküldésével közös ajánlattevőket az 
ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározottakkal kapcsolatos hiányok 2019. február 5. 16.00
óráig történő pótlására hívta fel, amelyeket közös ajánlattevők nem pótoltak. AUTÓ-NAGY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1165 
Budapest Újszász Utca 43.) Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján érvénytelen, mert aránytalanul 
alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz figyelemmel az alábbiakra: A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján „a legalább középfokú 
iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként 
megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 195 000 
forint”. A benyújtott árindokolásból egyértelműen megállapítható, hogy ajánlattevő az ajánlati ára megadásánál nem a fent 
meghatározott garantált bérminimum összegével számolt, az alapbér és a hozzá tartozó járulékok mértéke nem éri el a hatályos 
jogszabályokban foglalat mértéket! DEKTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1025 Budapest Törökvész Út 46/c.) Az ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (2) bekezdés alapján érvénytelen, mert aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz figyelemmel 
az alábbiakra: A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII
. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján „a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő 
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése 
esetén 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 195 000 forint”. A benyújtott árindokolásból egyértelműen megállapítható, 
hogy ajánlattevő az ajánlati ára megadásánál nem a fent meghatározott garantált bérminimum összegével számolt, az alapbér és a 
hozzá tartozó járulékok mértéke nem éri el a hatályos jogszabályokban foglalat mértéket!

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

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

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:

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

2019.03.29

2019.03.29
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