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FELHÍVÁS  

GÉPJÁRMŰ SZERVÍZELÉSI MUNKÁLATOKRA  

 

AZ AJÁNLATKÉR Ő ADATAI  

 

Név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Székhely: 9021 Győr, Árpád út 32. 

Képviselő: Széles Sándor kormánymegbízott 

Kapcsolattartó: Szeiber Anita, pénzügyi főosztályvezető-helyettes 

Telefon: +36 (96) 814264 

Fax: +36 (96) 507296 

E-mail: beszerzes@gyorkozig.hu  

 

A BESZERZÉS TÁRGYA  

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a kezelésében lévő gépjárművek 

javításával, szervizével, műszaki vizsgájával kapcsolatos feladatok ellátása tekintetében, határozott 

idejű, 1 évre szóló vállalkozási szerződés keretében az alábbiak szerint: 

 

1. rész Győri flotta (Győr 67 db, Csorna 3 db, Nagykanizsa 1 db) 

2. rész Soproni flotta (Sopron 5 db, Kapuvár 2 db, Szombathely 3 db) 

3. rész Mosonmagyaróvári flotta (3 db) 

 

A gépjárműflotta részletes paraméterei jelen felhívás mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. 

 

BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

 

Árajánlatukat a következő szempontok szerint szíveskedjenek megadni: 

Sorszám Bírálat szempontok Súlyszám Bírálati módszer 

1 
Rendelkezésre állási idő tervezett javítás esetén 

(nap)  
5 

abszolút értékelés 

2 
Rendelkezésre állási idő „rendkívüli” javítás esetén 

(nap) 
10 

abszolút értékelés 

3 
Autószerelő bruttó rezsi óradíj (nettó Ft) 

40 
fordított arányosítás 

4 
Autóvillamossági szerelő bruttó rezsi óradíj (nettó Ft) 

40 
fordított arányosítás 
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5 
Karosszérialakatos bruttó rezsi óradíj (nettó Ft) 

40 
fordított arányosítás 

6 
Motorolaj ár fél-szintetikus dízel (nettó Ft/l) 

35 
fordított arányosítás 

7 
Motorolaj ár fél-szintetikus benzines (nettó Ft/l) 

35 
fordított arányosítás 

8 
Motorolaj szintetikus dízel (nettó Ft/l) 

35 
fordított arányosítás 

9 
Motorolaj szintetikus benzines (nettó Ft/l) 

35 
fordított arányosítás 

10 
Kerékcsere díj (nettó Ft/db) 

5 
fordított arányosítás 

11 
Gumiszerelés, centrírozás (nettó Ft/db) 

5 
fordított arányosítás 

12 
Hibatároló kiolvasás / törlés (nettó Ft/alkalom) 

15 
fordított arányosítás 

13 
Kárszakértés, biztosítási ügyintézés óradíj (nettó Ft) 

15 
fordított arányosítás 

14 
Egyéb térítésmentes szolgáltatások, lehetőségek 

megjelölése 
15 

sorbarendezés 

 

AJÁNLATTÉTELI BENYÚJTÁSÁNAK HELYE , IDEJE 

 

Ajánlattételi határidő: 2013. december 15. 

Az ajánlat benyújtásának helye, címe: 9021 Győr, Árpád út 32., 327. számú iroda 

Az ajánlatok benyújtásának módja: Személyes, vagy postai úton. 

 

 

ALKALMASSÁGI FELTÉTEL  

Ajánlattevő rendelkezzen összességében min. 1 darab min 40 db gépjárművet magában foglaló 

referenciával az elmúlt 3 évben.  

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK  

Megrendelő a számlákat átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással 

fizeti ki Ajánlattevő részére. Megrendelő előleget nem fizet. 

 

A szolgáltatás egyéb feltételeit megrendelő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés keretében 

kívánja rendezni. 

 

BÍRÁLATI MÓDSZER ISMERTETÉSE  

Az ajánlatok bírálati szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat.  

Arányosítás 
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Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján értékeli. 

Az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a felhívásban meghatározott 

ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb ajánlati tartalmi elemeire maximális 100 pontot, a 

többi ajánlat ugyanazon részszempont szerinti tartalmi elemére pedig arányosan kevesebb pontot 

ad, a legjobb ajánlathoz történő fordított (3.-13. bírálati szempont)  arányosítással.  

 

Alkalmazandó képlet: 

- amennyiben a legalacsonyabb érték a legelőnyösebb: 

 

P = A legjobb / A vizsgált  (P max - P min ) + P min  

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma. 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 

A vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme. 

 

- amennyiben a legmagasabb érték a legelőnyösebb: 

 

P = A vizsgált  /A legjobb (P max - P min ) + P min  

ahol: 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma. 

P max: a pontskála felső határa 

P min: a pontskála alsó határa 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 

A vizsgált: a vizsgálat ajánlat tartalmi eleme. 

 

Sorba rendezés 

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a vonatkozó 14. bírálati szempont  tekintetében egyenként sorba 

rendezi. A legkedvezőbb helyezés 100 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a többi ajánlat 

pontszáma  a sorba rendezés módszerével kerül kiszámításra. 

p=100-(n-1)*(99/N-1) 

ahol:N: az összes ajánlatok száma 

n: az aktuális ajánlat sorban elfoglalt helye. 
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Abszolút értékelés 

A 1., 2. rézszempont  értékelésénél ajánlatkérő az abszolút értékelés módszerét alkalmazza. A 

legkedvezőbb helyezés 100 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a többi ajánlat pontszáma  

az abszolút értékelés módszerével kerül kiszámításra. 

1. bírálati szempont esetében 

1 nap, vagy annál kevesebb 100 pont 

2 nap 80 pont 

3 nap 60 pont 

4 nap 40 pont 

5 nap 20 pont 

6 nap, vagy annál több 1 pont 

 

2. bírálati szempont esetében 

0,5 nap, vagy annál kevesebb 100 pont 

0,6-1 nap 80 pont 

1,1 - 1,5 nap 60 pont 

1,6 - 2 nap 40 pont 

2,1- 2,5 nap 20 pont 

2,6 - 3 nap, vagy annál több 1 pont 

 

A bírálatra vonatkozó további szabályok 

Az egyes részszempontokra adott pontszámok az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal 

felszorzásra, majd az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek. A 

nyertes ajánlat a legmagasabb súlyozott összpontszámot kapott ajánlat.  

Ha több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében 

legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás 

esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok 

közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.  

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK  

 

Érvénytelenségi okok: 

• Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában 

csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított 

felszámolási eljárást jogerősen elrendelték. 

• Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattételi lapon üres sor szerepel. 

• Érvénytelen az ajánlat, ha az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elrendelt bárminemű 

hiánypótlásnak határidőben nem tesz eleget. 

 

További információk: 
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1. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlatkérést bármikor visszavonja, módosítsa 

azt, vagy a jelen ajánlatkéréssel azonos tartalmú új ajánlatkérést folytasson le, továbbá hogy 

eredményes beszerzési eljárás ellenére ne valósítsa meg az adott beszerzést, és eltekintsen a 

szerződéskötéstől. Az ajánlatot benyújtók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az 

ajánlatkérés visszavonása, módosítása, új ajánlatkérés közzététele, valamint a meghirdetett 

tevékenység, vagy a szerződéskötés elmaradása miatt kártérítési, vagy megtérítési igénnyel nem 

léphetnek fel az Ajánlatkérővel szemben. 

 

2. Az ajánlati kötöttség 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva. 

 
3. Az ajánlattevőnek az egyes részajánlatok tekintetében rendelkeznie szükséges az részajánlatban 

nevesített városokban telephellyel, ahol a szolgáltatást teljesíteni tudja az alábbiak szerint: 

 

1. rész Győri flotta esetében győri telephely, 

2. rész Soproni flotta esetében soproni telephely, 

3. rész Mosonmagyaróvári flotta esetében mosonmagyaróvári telephely, 

 
Jelen előírás alvállalkozó bevonásával is teljesíthető, azonban az alvállalkozó teljesítésért Ajánlattevő, 

mint saját maga teljesítésért felel. Ajánlatkérő szerződés jogviszonyt azonban csak a fővállalkozóval köt 

és elszámolási jogviszonyt is csak a fővállalkozóval létesít.  

 

Az ajánlattevők ajánlataikat (1. sz. melléklet) zárt borítékban, 2 példányban (1 db papíralapú és 1 

elektronikus (CD, vagy DVD)), cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a 

meghatalmazott aláírásával ellátva - kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben, a 

megadott helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel („GYMS KH Gépjármű szervízelés”) benyújtani. 

 

Az ajánlat részeként Ajánlatevőnek csatolnia kell a másolat cégkivonatát, illetve egyéni vállalkozók 

esetében a vállalkozói igazolvány másolatát.  

 

 

 

Győr, 2013. november 13.  dr. Gyurita Rita 

       főigazgató 
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1. melléklet 
 

Ajánlattételi lap 
 

I. Ajánlattev ő adatai: 
Név:  
Székhely:  
Képviselő: 
Cégjegyzékszám / vállalkozói igazolvány szám:  
Adószám: 
Bankszámlaszám: 
Telefon: 
E-mail: 

 
II. A rész megjelölése, melyre az ajánlat vonatkozi k:* 

 
III. Ajánlat: 

 
Sorszám Bírálat szempontok** Ajánlat/Ajánlati ár 

1 
Rendelkezésre állási idő 
tervezett javítás esetén (nap)  

  

2 
Rendelkezésre állási idő 
„rendkívüli” javítás esetén 
(nap)   

3 
Autószerelő bruttó rezsi óradíj 
(nettó Ft)   

4 
Autóvillamossági szerelő 
bruttó rezsi óradíj (nettó Ft)   

5 
Karosszérialakatos bruttó 
rezsi óradíj (nettó Ft)   

6 
Motorolaj ár fél-szintetikus 
dízel (nettó Ft/l)   

7 
Motorolaj ár fél-szintetikus 
benzines (nettó Ft/l)   

8 
Motorolaj szintetikus dízel 
(nettó Ft/l) 

  

9 
Motorolaj szintetikus benzines 
(nettó Ft/l)   

10 
Kerékcsere díj (nettó Ft/db) 

  

11 
Gumiszerelés, centrírozás 
(nettó Ft/db)   

12 
Hibatároló kiolvasás / törlés 
(nettó Ft/alkalom) 

  

13 
Kárszakértés, biztosítási 
ügyintézés óradíj (nettó Ft)   

14 

Egyéb térítésmentes 
szolgáltatások, lehetőségek 
megjelölése 

  
 
Ajánlattevő képviseletében nyilatkozom, hogy 

– az ajánlatkérésben és mellékleteiben közölt feltételeket elfogadjuk,  
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– a jelen ajánlatunk elfogadása esetén kötelezettséget vállalunk a szerződés megkötésére, és az 
ajánlatkérésben és mellékleteiben foglalt feltételek szerinti maradéktalan teljesítésére, 

– az általam képviselt ajánlattevő végelszámolás alatt nem áll, vonatkozásában csődeljárás 
elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene felszámolási eljárást nem 
rendeltek el, 

– az ajánlatkérésben előírt ajánlati kötöttséget vállaljuk, 
– rendelkezünk az ajánlatkérésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges szaktudással 

és eszközökkel, személyi és tárgyi feltételekkel, valamint az előírt referenciával az alábbiak 
szerint: 

 
 
Igazolás (referencia) 

tárgya 

A szerződést kötő másik fél és a 

referenciát adó személy 

megnevezése és telefonszáma  

A szervízelt 

gépjármű flotta 

száma 

Teljesítés ideje, 

helye 

Összességében min. 1 

darab min 40 db 

gépjárművet magában 

foglaló referenciával az 

elmúlt 3 évben 

   

 
 
 
 
 
  …………………… 
Kelt.:  cégszerű aláírás 


