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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Bács-Kiskun Megyei KormányhivatalAjánlatkérő 
neve:

Gépjármű karbantartás és javítás 2021. évbenKözbeszerzés 
tárgya:
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IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2020.09.14

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

181A 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

A tárgyi eljárás keretszerződés megkötésére irányul. Nyertes AT feladata a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által üzemeltetett, 
jelenleg mindösszesen 134 darab 3,5 tonna össztömeg alatti gépjárművek javítása, karbantartása, teljes körű szervizelése 2021-ben. A 
közbeszerzés tárgyát képező gépjárművek részletes listáját, a műszaki adataikkal az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírása 
tartalmazza. A gépjárművek darabszáma a szerződés időtartama alatt összesen maximum összesen 13 darabbal emelkedhet (opció). 
Ajánlatkérő jelen eljárásban lehetővé teszi a részajánlattételt az alábbiak szerint: 1. rész: Bács-Kiskun Megyei északi része: Nyertes 
ajánlattevő feladata, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal üzemeltetésében lévő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal főosztályai, 
valamint a járási hivatalai által használt, az ajánlattételi dokumentáció melléklete szerint felsorolt, mindösszesen 99 darab gépjármű 
(melyek száma maximum 10 darabbal emelkedhet a szerződés időtartama alatt) 3,5 tonna össztömeg alatti gépjárművek, a műszaki 
leírásban részletezett javítási, karosszériajavítási, autóvillamossági javítási, futásteljesítmény alapján elvégzett szervizelési 
munkálatainak teljesítése, alkatrész- és tartozékellátásának biztosítása, továbbá a egyes biztosítási illetve hatósági ügyintézések ( 
műszaki vizsgáztatás), valamint rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni hibaelhárítás és mentés, vagy az Ajánlattevő műszaki 
bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását követően. A gépjárművek telephelyei az északi rész 
vonatkozásában: Kecskemét, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kunszentmiklós, Tiszakécske. 2. rész: Bács-Kiskun Megye déli része: 
Nyertes ajánlattevő feladata, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal üzemeltetésében lévő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
főosztályai, valamint a járási hivatalai által használt, az ajánlattételi dokumentáció melléklete szerint felsorolt, mindösszesen 35 darab 
gépjármű (melyek száma maximum 3 darabbal emelkedhet a szerződés időtartama alatt) 3,5 tonna össztömeg alatti gépjárművek, a 
műszaki leírásban részletezett javítási, karosszériajavítási, autóvillamossági javítási, futásteljesítmény alapján elvégzett szervizelési 
munkálatainak teljesítése, alkatrész- és tartozékellátásának biztosítása, továbbá a egyes biztosítási illetve hatósági ügyintézések 
(műszaki vizsgáztatás), valamint rendkívüli meghibásodás esetén a helyszíni hibaelhárítás és mentés, vagy az Ajánlattevő műszaki 
bázisán történő javítás a gépjármű helyszínről történő elszállítását követően. A gépjárművek telephelyei a déli rész vonatkozásában: 
Baja, Bácsalmás, Jánoshalma, Kalocsa, Kiskunhalas, Kiskunmajsa. Ajánlatkérő nem korlátozza az egy ajánlattevőnek odaítélhető 
részek maximális számát. A gépjárművek javítása során a szükséges anyagokat, alkatrészeket Ajánlattevő biztosítja. A javítások 
helyszíne – a rendkívüli hibaelhárítás esetét kivéve – a nyertes Ajánlattevő műszaki bázisa/telephelye. AK az ajánlatokat a legjobb ár-
érték arány szempontja szerint értékeli. Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Az ajánlatokat AK az első 7 részszempont 
(árszempont) esetében a fordított arányosítás módszerével értékeli az alábbi képlet szerint: P= Alegjobb/Avizsgált x (Pmax - Pmin) + 
Pmin. Az ajánlatokat AK a 8. és 9. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerével értékeli az alábbi képelt szerint: P= 
Avizsgált/Alegjobb x (Pmax-Pmin) + Pmin Alegjobb=48 hónap! AK a 48 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati 
időtartam megajánlása esetén a max. 10 pontot adja. AK abban az esetben is legkedvezőbb megajánlást helyettesíti a képletbe, ha az 
ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz. További részletek a KD-ban!

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Gépjármű karbantartás és javítás 2021. évben 

Kbt. Harmadik RÉSZ, XVII. FEJEZET

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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Az egyes részszempontok értékelése a relatív értékelés módszerei közül az arányosítás módszerével történik.  
A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a 
legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi 
elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. 
I. ÁR SZEMPONTOK (Az 1., 2., 3., 4., 5., 6 és 7. részszempont értékelése) 
Az ajánlattétel során beérkezett és érvényes ajánlatokat Ajánlatkérő az első 7 részszempont (árszempont) esetében a fordított 
arányosítás módszerével értékeli. 
Ennek során a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, így az Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 
ponthatár) adja, míg a többi ajánlat tartalmi elemére a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 
A pontozás módszere: 
P=        Alegjobb        x (Pmax - Pmin)        +  Pmin 
        Avizsgált                 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
P max: a pontskála felső határa, azaz 10; 
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0; 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000.00Tormási Márkakereskedés és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasságának indokolása: Ajánlattevőnek tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata a Kbt. 69. § (1) alapján megfelel 
a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így érvényes. Az ajánlat értékelési 
szempont szerinti tartalmi elemei: 1. Gépjárműszerelői –és villamossági munkák nettó óradíja (nettó Ft/óra+Áfa) 11 500 2. 
Karosszériajavító és fényező munkák nettó óradíja (nettó Ft/óra +Áfa): 13 000 3. Gépjármű gumiabroncs csere (nettó Ft/db +Áfa 
): 1 950 4. Komplett szerelt kerék csere (nettó Ft/db +Áfa ): 1 570 5. Rendkívüli hibaelhárítás (autómentés) díja Bács-Kiskun 
megye közigazgatási határán belül ( nettó Ft/alkalom + Áfa): 25 000 6. Rendkívüli hibaelhárítás (autómentés) díja Bács-Kiskun 
megye közigazgatási határán kívül ( nettó Ft/km + Áfa): 350 7. „Hozom-viszem” szolgáltatás díja (nettó Ft/ alkalom + Áfa): 4 
000 8. Az M/1. alk. köv. igazolására bemutatott autószerelő szakmunkás képesítéssel v. egyenértékű végzettséggel rendelkező 
járműszerelő 
tevékenységet ellátó szakember alk. követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (0 –48 hó): 338 9. Az M/1. alk.köv. 
igazolására bemutatott autóvillamossági szerelő v. autóelektronikai műszerész képesítéssel v. egyenértékű végzettséggel rend., 
járművill. tevékenységet ellátó szakember alk.követelményen (12 hó) felüli többlettapasztalata (0-48 hó): 238

10269572203Tormási Márkakereskedés és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6000 
Kecskemét, Külső-Szegedi Út 100

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Bács-Kiskun m. északi részén üzemeltetett járművekRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Igen
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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:

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:

Az ellenszolgáltatás összege (munkadíjak): 1. Gépjárműszerelői –és villamossági munkák nettó óradíja (nettó Ft/óra+Áfa) 11 500 
2. Karosszériajavító és fényező munkák nettó óradíja (nettó Ft/óra +Áfa): 13 000 3. Gépjármű gumiabroncs csere (nettó Ft/db 
+Áfa ): 1 950 4. Komplett szerelt kerék csere (nettó Ft/db +Áfa ): 1 570 5. Rendkívüli hibaelhárítás (autómentés) díja Bács-
Kiskun megye közigazgatási határán belül ( nettó Ft/alkalom + Áfa): 25 000 6. Rendkívüli hibaelhárítás (autómentés) díja Bács-
Kiskun megye közigazgatási határán kívül ( nettó Ft/km + Áfa): 350 7. „Hozom-viszem” szolgáltatás díja (nettó Ft/ alkalom + 
Áfa): 4 000 8. Az M/1. alk. köv. igazolására bemutatott autószerelő szakmunkás képesítéssel v. egyenértékű végzettséggel 
rendelkező járműszerelő 
tevékenységet ellátó szakember alk. követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (0 –48 hó): 338 9. Az M/1. alk.köv. 
igazolására bemutatott autóvillamossági szerelő v. autóelektronikai műszerész képesítéssel v. egyenértékű végzettséggel rend., 
járművill. tevékenységet ellátó szakember alk.követelményen (12 hó) felüli többlettapasztalata (0-48 hó): 238

10269572203Tormási Márkakereskedés és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6000 Kecskemét, 
Külső-Szegedi Út 100

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)

 
II. MINŐSÉGI SZEMPONTOK (A 8-9. részszempont értékelése) 
Ajánlattevőnek a 8. és 9. értékelési részszempont vonatkozásában az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 
autószerelő és autóvillamossági szerelő/ autóelektronikai műszerész szakemberek alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli 
szakmai tapasztalatát kell feltüntetnie a Felolvasólapon (hónapban). 
A 8. és 9. részszempont (minőségi részszempont) esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a 
további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet, az alábbiak szerint:  
Ajánlatkérő a 8. és 9. részszempont vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta az ajánlati elemek (tapasztalat) 
azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos 
számú pontot ad. Így Ajánlatkérő a 48 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint 
legkedvezőbb (legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja, mint a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
„legkedvezőbb ajánlati elemre”. 
Ajánlatkérő abban az esetben is legkedvezőbb megajánlást helyettesíti a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb 
megajánlást tartalmaz. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebb 
ponttal kerülnek értékelésre.  
A pontozás módszere: 
P=        Avizsgált        x (Pmax-Pmin)        +  Pmin 
        Alegjobb                 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
P max: a pontskála felső határa, azaz 10; 
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0; 
A legjobb: a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 48 hónap; 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 

Autómentés

Molnár Trans Kft. (6000 Kecskemét, Mester utca 6.) Adószám:11577614-2-03
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Az egyes részszempontok értékelése a relatív értékelés módszerei közül az arányosítás módszerével történik.  
A részszempontok esetén ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a 
legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi 
elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. 
I. ÁR SZEMPONTOK (Az 1., 2., 3., 4., 5., 6 és 7. részszempont értékelése) 
Az ajánlattétel során beérkezett és érvényes ajánlatokat Ajánlatkérő az első 7 részszempont (árszempont) esetében a fordított 
arányosítás módszerével értékeli. 
Ennek során a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, így az Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000.00Syscar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Gépjárműszerelői –és villamossági munkák nettó óradíja (nettó Ft/óra+Áfa) 8 200 2. Karosszériajavító és fényező munkák 
nettó óradíja (nettó Ft/óra +Áfa): 11 200 3. Gépjármű gumiabroncs csere (nettó Ft/db +Áfa ): 1  500 4. Komplett szerelt kerék 
csere (nettó Ft/db +Áfa ): 500 5. Rendkívüli hibaelhárítás (autómentés) díja Bács-Kiskun megye közigazgatási határán belül ( 
nettó Ft/alkalom + Áfa): 25 000 6. Rendkívüli hibaelhárítás (autómentés) díja Bács-Kiskun megye közigazgatási határán kívül ( 
nettó Ft/km + Áfa): 250 7. „Hozom-viszem” szolgáltatás díja (nettó Ft/ alkalom + Áfa): 3 200 8. Az M/1. alk. köv. igazolására 
bemutatott autószerelő szakmunkás képesítéssel v. egyenértékű végzettséggel rendelkező járműszerelő 
tevékenységet ellátó szakember alk. követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (0 –48 hó): 48 9. Az M/1. alk.köv. 
igazolására bemutatott autóvillamossági szerelő v. autóelektronikai műszerész képesítéssel v. egyenértékű végzettséggel rend., 
járművill. tevékenységet ellátó szakember alk.követelményen (12 hó) felüli többlettapasztalata (0-48 hó): 48
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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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Bács-Kiskun m. déli részén üzemeltetett járművekRész száma, elnevezése:

V.2.13) 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.2.12) 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:

Igen
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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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege (munkadíjak): 1. Gépjárműszerelői –és villamossági munkák nettó óradíja (nettó Ft/óra+Áfa) 8 200 
2. Karosszériajavító és fényező munkák nettó óradíja (nettó Ft/óra +Áfa): 11 200 3. Gépjármű gumiabroncs csere (nettó Ft/db 
+Áfa ): 1  500 4. Komplett szerelt kerék csere (nettó Ft/db +Áfa ): 500 5. Rendkívüli hibaelhárítás (autómentés) díja Bács-Kiskun 
megye közigazgatási határán belül ( nettó Ft/alkalom + Áfa): 25 000 6. Rendkívüli hibaelhárítás (autómentés) díja Bács-Kiskun 
megye közigazgatási határán kívül ( nettó Ft/km + Áfa): 250 7. „Hozom-viszem” szolgáltatás díja (nettó Ft/ alkalom + Áfa): 3 
200 8. Az M/1. alk. köv. igazolására bemutatott autószerelő szakmunkás képesítéssel v. egyenértékű végzettséggel rendelkező 
járműszerelő 
tevékenységet ellátó szakember alk. követelményen (12 hónap) felüli többlettapasztalata (0 –48 hó): 48 9. Az M/1. alk.köv. 
igazolására bemutatott autóvillamossági szerelő v. autóelektronikai műszerész képesítéssel v. egyenértékű végzettséggel rend., 
járművill. tevékenységet ellátó szakember alk.követelményen (12 hó) felüli többlettapasztalata (0-48 hó): 48
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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)

ponthatár) adja, míg a többi ajánlat tartalmi elemére a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a 
pontszámokat. 
A pontozás módszere: 
P=        Alegjobb        x (Pmax - Pmin)        +  Pmin 
        Avizsgált                 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
P max: a pontskála felső határa, azaz 10; 
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0; 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme; 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
 
II. MINŐSÉGI SZEMPONTOK (A 8-9. részszempont értékelése) 
Ajánlattevőnek a 8. és 9. értékelési részszempont vonatkozásában az M/1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott 
autószerelő és autóvillamossági szerelő/ autóelektronikai műszerész szakemberek alkalmassági követelményen (12 hónap) felüli 
szakmai tapasztalatát kell feltüntetnie a Felolvasólapon (hónapban). 
A 8. és 9. részszempont (minőségi részszempont) esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a 
további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet, az alábbiak szerint:  
Ajánlatkérő a 8. és 9. részszempont vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározta az ajánlati elemek (tapasztalat) 
azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos 
számú pontot ad. Így Ajánlatkérő a 48 hónapot elérő, vagy azt meghaladó releváns tapasztalati időtartam megajánlása [mint 
legkedvezőbb (legmagasabb) érték] esetén a maximális 10 pontot adja, mint a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
„legkedvezőbb ajánlati elemre”. 
Ajánlatkérő abban az esetben is legkedvezőbb megajánlást helyettesíti a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb 
megajánlást tartalmaz. A további megajánlott (alacsonyabb) értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebb 
ponttal kerülnek értékelésre.  
A pontozás módszere: 
P=        Avizsgált        x (Pmax-Pmin)        +  Pmin 
        Alegjobb                 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma; 
P max: a pontskála felső határa, azaz 10; 
P min: a pontskála alsó határa, azaz 0; 
A legjobb: a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 48 hónap; 
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2020.12.04Lejárata:2020.11.25Kezdete:

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:

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:

2020.11.04

2020.11.24
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