ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás EKR001397112019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Gépjárműpark tartós bérlete és flottakezelése

Ajánlatkérő
neve:

BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Nemzeti azonosítószám
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:

Rumbach Sebestyén Utca 19-21

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU11

Dr.

Németh

zsuzsannaeszter.nemeth@bku.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

EKRSZ_
56220087

1075

Ország:

Zsuzsanna
+36 307741267

Magyarország
Eszter

Fax:

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

www.bku.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Gépjárműpark tartós bérlete és flottakezelése

EKR001397112019

2020.03.05 13:31:09

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Összesen 10 db, új beszerzésű, 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó gépjárműből álló gépjárműpark tartós bérlete és teljes körű
flottakezelése.

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

Nemzeti Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján a Kbt. Harmadik rész, 113. § (1) bekezdése szerinti
közbeszerzési eljárást indítottak a tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazásával
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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.11.22
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:
---

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:

3

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

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

10880652244

Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérő előzetes ellenőrzése alapján érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll kizáró okok
hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Bérleti díj (Ft/hónap): 1 743 915 Ft Vegyes fogyasztás (liter/100 km): 7,37 liter

EKR001397112019

Postaautó Duna Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 4030 Debrecen, Monostorpályi Út 35/A 11782

12753671209

Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérő előzetes ellenőrzése és a benyújtott igazolások alapján érvényes és alkalmas a szerződés
teljesítésére, nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Bérleti díj (Ft/hónap): 1 237 999 Ft
Vegyes fogyasztás (liter/100 km): 7,37 liter

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

12238673242

Ajánlattevő ajánlata Ajánlatkérő előzetes ellenőrzése és a benyújtott igazolások alapján érvényes és alkalmas a szerződés
teljesítésére, nem áll kizáró okok hatálya alatt, az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: Bérleti díj (Ft/hónap): 1 397 335 Ft
Vegyes fogyasztás (liter/100 km): 7,37 liter

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

745.1

Szöveges értékelés:

Postaautó Duna Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

980

Szöveges értékelés:

Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

887.3

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

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:
Értékelés módszere: bérleti díj részszempont esetében fordított arányosítás, Vegyes fogyasztás részszempont esetében pontozás.
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:
Postaautó Duna Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 4030 Debrecen, Monostorpályi Út 35/A 11782

12753671209

Ellenszolgáltatás összege: Bérleti díj (Ft/hónap): 1 237 999 Ft Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes
ajánlatot.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

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:
---

EKR001397112019

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1142 Budapest, Komáromi út Út
36-38.

12238673242

Ellenszolgáltatás összege: Bérleti díj (Ft/hónap): 1 397 335 Ft Ajánlattevő tette a nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb
ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
teljes körű karbantartási, javítási szervizszolgáltatás; gumiabroncs szolgáltatás; biztosítási szolgáltatás
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
--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

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

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

2020.03.06

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:
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:
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2020.03.05
2020.03.05

2020.03.16

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés a részvételi jelentkezések
elbírálásáról

2019.12.18 12:15:04

zsnemeth1

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2020.03.02 12:12:18

dorafalus

Összesen: 2 sor (1 / 1)
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