ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont
Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás EKR000934442020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Közbeszerzés
tárgya:

MOME Autó tartós bérlet beszerzés

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:

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Postai cím:

Zugligeti Út 9-25

Város:

Budapest

NUTS-kód:

E-mail:

HU

Postai irányítószám:

Brunecker

Kapcsolattartó személy:
brunecker.eva@mome.hu

EKRSZ_8519481
4

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1121

Ország:

Magyarország

Éva
+36 301540928

+36 13921155

Fax:

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

www.mome.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Gál és Társai Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Falk Miksa Utca 4.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

iroda@galnet.eu
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EKRSZ_6121576
4

Nemzeti azonosítószám

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Varga
Telefon:

Postai irányítószám:

1055

Ország:

Magyarország

Katalin
+36 13730140

Fax:

+36 13730141

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

www.mome.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
MOME Autó tartós bérlet beszerzés

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) részére 1 db egyterű, 9 személyes személygépjármű beszerzése tartós bérleti szerződés,
azaz operatív lízing keretében.

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. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
Kbt. 114. § (5) bek.
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:

184

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

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:
Az eljárás eredményes volt:

EKR000934442020

1
Igen

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

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

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

12238673242

A hiánypótlással és felvilágosítással kiegészített ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt
követelményeknek formailag és tartalmilag megfelel. Ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok
szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő megfelelően igazolta az alkalmassági minimumkövetelményeknek való
megfelelést, az alkalmasság ilyen módon a Kbt. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint igazolt, Ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítésére.
1. Havi nettó bérleti díj (nettó, HUF/hónap)
228.286,- Ft
2. WLTP (Könnyű Gépjárművek Világszerte Összehangolt Teszteljárása; Worldwide Harmonized
Light-Duty Vehicles Test Procedure) szerint meghatározott fogyasztási adat (liter, max. 9,00 liter, a
Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb érték: 6,00 liter)
7,4 liter

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

906

Szöveges értékelés:

legjobb ár-érték arányú ajánlat (906,67 pont)

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

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:
Ajánlatkérő az 1. értékelési szempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A. 1. aa) pontja szerinti
fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) és a Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77.
§ (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához szerinti képlet (előny a kisebb
megajánlás) módszerét alkalmazta.
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:
Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1142 Budapest, Komáromi Út 36- 12238673242
38.
legjobb ár-érték arányú ajánlat
1. Havi nettó bérleti díj (nettó, HUF/hónap)
228.286,- Ft
2. WLTP (Könnyű Gépjárművek Világszerte Összehangolt Teszteljárása; Worldwide Harmonized
Light-Duty Vehicles Test Procedure) szerint meghatározott fogyasztási adat (liter, max. 9,00 liter, a
Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb érték: 6,00 liter)
7,4 liter
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:

EKR000934442020

Szervizszolgáltatás Casco-és kötelező felelősségbiztosítás megkötése Gumiabroncs szolgáltatás Assistance szolgáltatás
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
nem ismert
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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:

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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