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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 12374168Fax:+36 306824487Telefon:E-mail:

LászlóKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12374168Fax:Telefon:E-mail:

KlaudiaDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Adásvételi szerződés új gépjárművek MNV 2021Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000943972021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság

14077340244

Pozsonyi út 56

Budapest HU110 1133

Zilahi Gréta

ZilahiGreta@mnv.hu +36 301531545

www.mnv.hu

Szterényi Ügyvédi Iroda 18115927241

Fő Utca 14-18.

Budapest HU110 1011

Kollmann Örs

ors.kollmann@duoviri.hu

www.mnv.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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

II.szakasz: Tárgy

1.        rész vonatkozásában 
13 db új, alsó középkategóriás, a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező gépjármű beszerzése 
adásvételi szerződés keretében. 
Ajánlatkérő csak új állapotú, Magyarországon forgalomba helyezett gépkocsikra fogad el ajánlatot. Jelen közbeszerzési eljárásban az a 
gépkocsi minősül új állapotúnak, amely hiba és sérülésmentes, jelen közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződés 
alapján ajánlattevő újonnan (első alkalommal) és Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, a kocsi sem Magyarországon, 
sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, és próbajárműként nem használták, valamint nem korábbi gyártású, mint 2020 
Jelen részen belül csak azonos gyártmányú, típusú, minden műszaki paraméterben azonos gépjárművek ajánlhatók meg. 
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 
2.        rész vonatkozásában 
1 db új, középkategóriás  a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező gépjármű beszerzése 
adásvételi szerződés keretében. 
Ajánlatkérő csak új állapotú, Magyarországon forgalomba helyezett gépkocsira fogad el ajánlatot. Jelen közbeszerzési eljárásban az a 
gépkocsi minősül új állapotúnak, amely hiba és sérülésmentes, jelen közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződés 
alapján ajánlattevő újonnan (első alkalommal) és Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, a kocsi sem Magyarországon, 
sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, és próbajárműként nem használták, valamint nem korábbi gyártású, mint 2020. 
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 
3.        rész vonatkozásában 
6 db új, pick up kategóriás, a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező gépjármű beszerzése 
adásvételi szerződés keretében. 
Ajánlatkérő csak új állapotú, Magyarországon forgalomba helyezett gépkocsikra fogad el ajánlatot. Jelen közbeszerzési eljárásban az a 
gépkocsi minősül új állapotúnak, amely hiba és sérülésmentes, jelen közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződés 
alapján ajánlattevő újonnan (első alkalommal) és Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, a kocsi sem Magyarországon, 
sem pedig külföldön nem volt bemutató autó, és próbajárműként nem használták, valamint nem korábbi gyártású, mint 2020 
Jelen részen belül csak azonos gyártmányú, típusú, minden műszaki paraméterben azonos gépjárművek ajánlhatók meg. 
A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Adásvételi szerződés új gépjárművek MNV 2021

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

NemV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

● nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

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:

1 - alsó középkategóriás gépjárművekRész száma, elnevezése:

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:

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

16931/2021A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 174-453217A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Nem
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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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - pick up kategóriás gépjárművekRész száma, elnevezése:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

NemV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az ajánlatkérő az eljárást a Kbt.70.§ (1) bekezdés rendelkezései szerint az ajánlat(ok) bírálata és értékelése nélkül eredménytelenné 
nyilvánította.

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a 
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

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:

2A szerződés száma:

2 - középkategóriás gépjárműRész száma, elnevezése:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Nem

Igen



EKR000943972021

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 ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban rögzítetteknek megfelelően igazolta alkalmasságát 
1. A 3. részbe tartozó gépjárművek összesített üzemanyag fogyasztása vegyes használat mellett (l/100km): 51,84 
2. Ajánlati Ár nettó HUF: 55 491 660 
A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot tette. 

10854477241SUPER-AUTOMOBIL Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 Budapest, Váci Út 119/C

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)

Az értékelés módszerei: az 1. (üzemanyagfogyasztás) és 2. (nettó Ajánlati Ár) esetében fordított arányosítás; Az értékelés részletes 
leírását az ajánlattételi dokumentáció II.04. szakasz 4.8. pont és alpontjai tartalmazzák, azok részletes ismertetésére a 
karakterkorlátozás okán itt nem kerülhet sor.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

9838.9CarNet M5 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

9959.5SUPER-AUTOMOBIL Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. A 3. részbe tartozó gépjárművek összesített üzemanyag fogyasztása vegyes használat mellett (l/100km): 49,74 
2. Ajánlati Ár nettó HUF: 56 505 690 
Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazta a Kbt.81.§ (5) bekezdését, erre való tekintettel a CarNet M5 Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát nem bírálta el teljes körűen. Érvényesként való feltüntetésére 
technikai okból, a hirdetményminta kitölthetőségének okán került sor. 

12099124243CarNet M5 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1097 
Budapest, Gyáli Út 42.

Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban rögzítetteknek megfelelően igazolta alkalmasságát 
1. A 3. részbe tartozó gépjárművek összesített üzemanyag fogyasztása vegyes használat mellett (l/100km): 51,84 
2. Ajánlati Ár nettó HUF: 55 491 660 

10854477241SUPER-AUTOMOBIL Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 Budapest, Váci Út 119/C
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

A közbeszerzés 2. része vonatkozásában 
Az ajánlatkérő a Kbt.70.§ (1) bekezdése alapján az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést az ajánlat bírálata és értékelése nélkül 
hozta meg tekintettel arra, hogy a benyújtott egy db ajánlat meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 
 
A közbeszerzés 3. része vonatkozásában: 
Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazta a Kbt.81.§ (5) bekezdését, erre való tekintettel a CarNet M5 Szolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát nem bírálta el teljes körűen. Érvényesként való feltüntetésére technikai okból, a 
hirdetményminta kitölthetőségének okán került sor. 

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:

2021.12.21Lejárata:2021.12.09Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

2021.12.09

2021.12.09
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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