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EKR000189352022V.szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

44A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 043-110876A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk
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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
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adásvétele. Ajánlatkérő a tehergépjárműveket teljes körű forgalomba helyezéssel, műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal ellátva 
veszi át. AT a gépjárműveket a műszaki leírásban részletezett magyar nyelvű dokumentációval adja át.
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II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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:

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

Szöveges értékelés:

M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

Szöveges értékelés:

Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az érvényesség indoka:  
Ajánlattevő ajánlatában benyújtott iratok, dokumentumok – a határidőben és megfelelő tartalommal teljesített hiánypótlást és 
felvilágosítás nyújtást követően - megfelelnek az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, a Kbt.-ben és érintett 
végrehajtási rendeleteiben foglaltaknak. Az Ajánlatkérő által dokumentáltan ellenőrzött nyilvántartások adatai alapján 
ajánlattevő nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő az előzetes igazolási kötelezettségének határidőre 
megfelelő tartalommal eleget tett és igazolta, hogy nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt és megfelel az 
Ajánlatkérő által előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek. 
Ajánlatkérő nem kérte fel nevezett ajánlattevőt a Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására. 
Értékelési szempont szerinti tartalmi elem:  
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 122 919 000 

10526093211M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 2851 Környe, Iparcentrum U. 3.

Az alkalmasság indoka:  
Ajánlattevőnek ajánlatában benyújtott iratok, dokumentumok - a határidőben és megfelelő tartalommal teljesített hiánypótlást 
követően – megfelelnek az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, a Kbt.-ben és érintett végrehajtási 
rendeleteiben foglaltaknak.  
Az Ajánlatkérő által dokumentáltan ellenőrzött nyilvántartások adatai alapján az ajánlattevő nem áll az eljárásban előírt kizáró 
okok hatálya alatt. Ajánlattevő az előzetes és a Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése szerinti igazolási kötelezettségének határidőre és 
megfelelő tartalommal eleget tett és igazolta, hogy nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt és megfelel az 
Ajánlatkérő által előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek. 
Értékelési szempont szerinti tartalmi elem:  
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF): 111 458 000 
 
 

10448979211Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2854 Dad, Fő Utca 54

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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1.)        Nevezett ajánlattevő az Ajánlatkérő által 2022. április 19. napján kibocsátott - Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelő - 
hiánypótlási felhívásnak és felvilágosítás kérésnek a hiánypótlási és a felvilágosítás nyújtási határidő lejártáig nem tett eleget, 
így az eljárásban benyújtott ajánlata a hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést követően is az alábbi meg nem felelőségeket 
tartalmazza: 
1.        a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok 21. pont 5. alpontjában foglalt ajánlatkérői előírások ellenére az 
ajánlat hiánypótlási felhívás kibocsátását követően sem tartalmazza Ajánlattevő nyilatkozatát a megajánlott célgépek 
környezetvédelmi besorolásáról; 
2.        a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok 21. pont 21. alpontjában foglalt ajánlatkérői előírások ellenére az 
ajánlat hiánypótlási felhívás kibocsátását követően sem tartalmazza Titoktartási nyilatkozatot; 
3.        az Ajánlattevő a „Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” megnevezésű űrlapon arról nyilatkozat, hogy 
kapacitást nyújtó szervezetre kíván támaszkodni, III.1.3) M.1. alkalmassági követelmény tekintetében. 
Ezzel ellentétben 
-        EEKD II. rész „C” szakaszában ajánlattevő azt nyilatkozta, hogy az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
alapján kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre NEM kíván támaszkodni. 
-        a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, kötelezettségvállalást tartalmazó okirat(ok)at, 
-        a kapacitást nyújtó nem jelenik meg az EKR-ben benyújtott ajánlatban gazdasági szereplőként. 
 
Ajánlatkérő felvilágosítást kért Ajánlattevőtől a fenti ellentmondás tisztázása érdekében, melyben kérte Ajánlattevőt, hogy 
jelölje meg egyértelműen, kapacitást nyújtó szervezetet igénybe kíván-e venni az eljárásban. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

24702933213Hydrotest Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor 
Utca 142

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:

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 nettó 111 458 000,- Ft. 
Az ajánlata kiválasztásának indokai: az értékelési szempontra tekintettel a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot 
nyújtotta be, mely a megemelt fedezet mértékére tekintettel megfelelő. 

10448979211Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2854 Dad, Fő Utca 54

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)
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Nevezett ajánlattevő az Ajánlatkérő által 2022. április 19. napján kibocsátott - Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelő - 
hiánypótlási felhívásnak és felvilágosítás kérésnek a hiánypótlási és a felvilágosítás nyújtási határidő lejártáig nem tett eleget, 
így az eljárásban benyújtott ajánlata a hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést követően is az alábbi meg nem felelőségeket 
tartalmazza: 
1.        az ajánlat részeként benyújtott, a kizáró okok és az alkalmassági követelménynek való megfelelés előzetes igazolására 
szolgáló ESPD III. rész „C” szakaszában a hiánypótlási felhívás kibocsátását követően a „Csődegyezség hitelezőkkel” és a „A 
nemzeti törvények értelmében a csődhöz hasonló helyzet” kapcsolatos kizáró ok esetében nem a valóságnak megfelelő válasz 
szerepel. 
2.        az Ajánlattevő a „Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában” megnevezésű űrlapon arról nyilatkozat, hogy a 
KOBIT, spol. s r.o kapacitására kíván támaszkodni, az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1. 
(referencia) alkalmassági követelmény tekintetében. 
Ezzel ellentétben 
-        EEKD II. rész „C” szakaszában ajánlattevő azt nyilatkozta, hogy az alkalmasság igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdése 
alapján kapacitást nyújtó szervezetre vagy személyre NEM kíván támaszkodni. 
-        a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti, kötelezettségvállalást tartalmazó okirat(ok)at, 
-        A „Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában” megnevezésű űrlapban arról nyilatkozott, hogy 
nem kíván alvállalkozót igénybe venni. 
Ajánlatkérő felvilágosítást kért Ajánlattevőtől a fenti ellentmondás tisztázása érdekében, melyben kérte Ajánlattevőt, hogy 
jelölje meg egyértelműen, hogy a KOBIT, spol. s r.o részt vesz-e, és milyen minősítésben vesz részt az eljárásban. 
 
Továbbá kérte Ajánlattevőt, hogy a felvilágosításban írtaknak megfelelően hiánypótlás keretében  
1.)        Ajánlattevő szükség esetén módosítsa az EKR felületén a Gazdasági szereplő minősítését és/vagy a Nyilatkozat a Kbt. 65. 
§ (7) bekezdése vonatkozásában című űrlapot, és/vagy a Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában 
című űrlapot, és/vagy az EEKD II.C pontját és/vagy az EEKD II:D. pontját, 
2.)        Amennyiben a KOBIT, spol. s r.o-t kapacitást nyújtó szervezetként igénybe kívánja venni Hiánypótlás keretében 
ajánlattevő nyújtsa be/szükség szerint módosítsa az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat: 
o        Nyújtsa be a 65. § (7) bekezdése szerinti, kötelezettségvállalást tartalmazó okirat(ok)at,  
o        Módosítsa a „Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában megnevezésű űrlapot 
o        Módosítsa EEKD II. rész „C” szakaszában tett nyilatkozatát 
o        Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában megnevezésű űrlapon adja meg a kapacitást nyújtó szervezet 
székhelyét. 
 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás kérésnek és hiánypótlási felhívásnak a rendelkezésre álló határidőig nem tett 
eleget az ajánlat továbbra is nem egyértelmű kijelentéseket, nyilatkozatokat tartalmaz, amelynek következtében Ajánlatkérő 
nem tudja az Ajánlatot teljes körűen elbírálni.  
Folytatás a VI.1.10. 5) pontban.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

29227912213Eco-Tech Vision Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy 
Utca 21

 
Továbbá kérte ajánlattevőt, hogy a felvilágosításban írtaknak megfelelően hiánypótlás keretében  
1.)         Ajánlattevő szükség esetén módosítsa az EKR felületén a Gazdasági szereplő minősítését és/vagy a Nyilatkozat a Kbt. 
65. § (7) bekezdése vonatkozásában című űrlapot, és/vagy a Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában 
című űrlapot, és/vagy az EEKD II.C pontját és/vagy az EEKD II:D. pontját.  
2.)         Amennyiben kapacitást nyújtó szervezetet kívánnak igénybe venni hiánypótlás keretében ajánlattevő nyújtsa be/szükség 
esetén módosítsa az alábbi dokumentumokat/nyilatkozatokat: 
o        Nyújtsa be a 65. § (7) bekezdése szerinti, kötelezettségvállalást tartalmazó okirat(ok)at,  
o        Módosítsa a „Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában megnevezésű űrlapot 
o        Módosítsa EEKD II. rész „C” szakaszában tett nyilatkozatát 
o        Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában megnevezésű űrlapon adja meg a kapacitást nyújtó szervezet 
nevét, székhelyét. 
o        Nyújtsa be a kapacitást nyújtó szervezet: 
        EEKD-jét. 
        érvényes hiteles cégaláírási nyilatkozatot (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy 
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát 
Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás kérésnek és hiánypótlási felhívásnak a rendelkezésre álló határidőig nem tett 
eleget az ajánlat továbbra is nem egyértelmű kijelentéseket, nyilatkozatokat tartalmaz, amelynek következtében Ajánlatkérő 
nem tudja az Ajánlatot teljes körűen elbírálni.  
 
Ajánlatkérő 2022. május 10. napján felvilágosítás kérés keretében kérte Ajánlattevőt, hogy nyilatkozzon az ukrajnai helyzetet 
destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022
/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom fennállásáról. 
Ajánlattevő a rendelkezésre álló határidőig a felvilágosítás nyújtásának nem tett eleget.  
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

1.) Az ajánlati kötöttség 2022. április 29. napjáig állt fenn az eljárásban, amelyet Ajánlatkérő 2022. április 25. napján 2022. június 28. 
napjáig meghosszabbított. 
2.) Ajánlatkérő az eljárás eredményessége érdekében nettó 19.258.000,- Ft összeggel megemelte a rendelkezésre álló fedezetet , így a 
rendelkezésre álló megemelt fedezet nettó 111.458.000,- Ft. 
3.) A bíráló bizottsági tagok nem javasolják második helyezett kihirdetését, az első és a második helyezett ajánlata közötti jelentős 
mértékű árkülönbözetre, és a megemelt fedezet mértékére tekintettel. 
4.) A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta Ajánlatkérő 2022. évi beruházási és üzleti tervének jelen eljárásra vonatkozó részét. 
5.)  
V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők, Eco-Tech Vision Korlátolt Felelősségű Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 21.) 
érvéntelenség indoklásának folytatása:  
3.        A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági 
szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok 
elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja. Az 
Ajánlattevő az EEKD III. B. pontjában (Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség 
megszegésével kapcsolatos kizáró okok) megjelölt adatbázisokhoz (https://www.financnisprava.cz/; https://www.cssz.cz/) Ajánlatkérő 
nem fért hozzá, ezért Ajánlatkérő felvilágosítás nyújtás kérés keretében kérte Ajánlattevőt, hogy jelölje meg - pontos URL linkkel -, 
hogy Ajánlatkérő milyen módon tudja az adatbázist ellenőrizni, vagy ennek hiányában egyértelműen jelölje meg, hogy az adat 
elektronikusan nem ellenőrizhető.  
Ajánlatkérő 2022. május 10. napján felvilágosítás kérés keretében kérte Ajánlattevőt, hogy nyilatkozzon az ukrajnai helyzetet 
destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU 
rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom fennállásáról. Ajánlattevő a 
rendelkezésre álló határidőig a felvilágosítás nyújtásának nem tett eleget. 

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:

A moratórium időtartama a Kbt. 48. §-ában foglaltakra figyelemmel került meghatározásra.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.06.10Lejárata:2022.06.01Kezdete:

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:

2022.05.30

2022.05.31
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