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I. szakasz: Ajánlatkérő

https://okfon.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://okfon.hu/Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 14122469Fax:+36 14122464Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://www.startgarancia.hu/kapcsolat/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.startgarancia.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14122469Fax:Telefon:E-mail:

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

START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Gépjármű beszerzés tartós bérleti konstrukcióKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001263242022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

START Garancia Pénzügyi Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

13793632141

Hercegprímás Utca 12. félemelet 4.

Budapest HU110 1051

Balogh Csaba

balogh.csaba@startgarancia.hu +36 704335406

OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. 11906429241

Gömb Utca 33. I. emelet

Budapest HU110 1139

Buzsáki Bence

buzsaki.bence@okfon.hu
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II.szakasz: Tárgy

MENNYISÉG
Kategória  – Futamidő (hónap)        Mennyiség (db)        Éves futásteljesítmény (km)
A) Felső-Középkategóriás személygépkocsi         48        1        20 000
B) Felső-Középkategóriás személygépkocsi         48        1        20 000

A bérlet, illetve üzemeltetés időtartama a szolgáltatás megkezdésének napjától, azaz a gépjármű Bérlő részére történő átadásától 
számított 48 hónap.

A részletes műszaki feltételeket, a feladatok részletes leírását és követelményeit a közbeszerzési dokumentum műszaki leírás fejezete 
tartalmazza. 

Hangsúlyozzuk, hogy a műszaki leírásban szereplő műszaki megoldások tájékoztatásul szolgálnak, Ajánlatkérő ezekkel egyenértékű 
(vagy jobb) műszaki megoldásokat is elfogad.

Ajánlattevő feladata:
•        Gépjármű kezelői tájékoztatás, okmányok átadása a használó részére. Gépjármű CASCO és kötelező felelősség biztosításának 
(továbbiakban: KGFB) megkötése.
•        Kötelező gépjármű felelősség biztosítása, káresemény esetén a kárrendezési ügyek intézését az Ajánlattevőnek kell végezni.
•        A biztosítási események adminisztrálása, folyamatos nyomon követése.
•        Minden gépjárműre érvényes, teljes körű, 10% min. 50.000 FT + Áfa / káresemény önrész CASCO biztosítás díja
•        A gépjárművet terhelő adókat (az ajánlattétel időpontjában hatályos jogszabályok alapján) Ajánlattevő vállalja.
•        A bérelt gépjárművel kapcsolatos - a mindenkori jogszabályok által meghatározott - üzembentartói feladatok teljes körű 
lebonyolítását, így különösen szükség szerint a gépjármű műszaki vizsgáztatása, kötelező szervizelése, olajcseréje és rendeltetésszerű 
használatból fakadó forgó-kopó alkatrészek cseréjét
•        A gépjármű üzemképtelensége (műszaki meghibásodás, baleseti sérülés) esetén bérbeadó köteles, az üzemképtelenségből 
adódóan bérlő által ilyen módon használhatatlan gépjármű helyett, azonos kategóriájú cseregépjárművet térítésmentesen biztosítani 
bérlő részére a bérleti időszak teljes időtartamára, vagy ameddig a balesettel/meghibásodással érintett jármű teljeskörű javítása és 
bérlő részére történő ismételt használatba adása nem történik meg.

•        Az évszaknak megfelelő gumiabroncsok biztosítása.
•        Gumiabroncsok szezonális cseréjének lebonyolítása, a lecserélt gumik nyilvántartása, tárolása.
•        Prémium kategóriájú (Michelin, Continental, Bridgestone, Good Year vagy ezekkel egyenértékű) gumiabroncsok biztosítása 
•        24 órás assistance szolgáltatás 

Az ajánlatkérő a gépjárművek bérletét és üzemeltetését rugalmas szolgáltatási konstrukcióban (a továbbiakban együttesen: 
flottaszolgáltatás) kívánja igénybe venni.

A flottaszolgáltatás keretében 

1.        az Ajánlatkérő a gépjárműveket csak bérelni kívánja, azok sem a futamidő alatt, sem azt követően nem kerülnek a tulajdonába,

2.        A nyertes Ajánlattevő feladatát az Ajánlatkérő egyes járművekre vonatkozó megrendelései alapján a gépjárművek leszállítása, 
folyamatos rendelkezésre bocsátása és a járművekkel kapcsolatos flottakezelési szolgáltatások jelentik. Az Ajánlattevő által nyújtandó 
részletes szolgáltatást a GÉPJÁRMŰFLOTTA FLOTTAKEZELÉSI SZERZŐDÉSTERVEZET (továbbiakban SZERZŐDÉSTERVEZET) 
tartalmazza.

3.        Az Ajánlattevő a megadott járműkategóriánkban előírt műszaki tartalomnak megfelelő, vagy annál az ajánlatkérő számára 
kedvezőbb műszaki feltételekkel rendelkező gépjárműveket köteles megajánlani.

4.         Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.sz. mellékletben meghatározott mennyiséget a szerződés aláírásával 
megrendeli, melyet Ajánlattevő a szerződés megkötésétől számított max. 60 naptári nap (nyertes ajánlattevő ajánlat alapján 
kitöltendő) határidőre köteles leszállítani.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Gépjármű beszerzés tartós bérleti konstrukció

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Megnevezés                                                                                                Értékelési szempontok szerinti vállalások
Nettó bérleti díj a teljes mennyiségre egy hónapra (Ft)               720 000,- Ft
Szállítási határidő (min. 1, max. 60 nap)                                                3
Környezetvédelmi és energetikai hatások a 48/2011. (III.30.) KR. Szerint        

12238673242Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1142 Budapest, Komáromi 
Út 36-38.

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:

A szerződés száma:

V. 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:

164A 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

Kbt. harmadik rész

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nevezett ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arányt tartalmazó, legkedvezőbb ajánlatot, az ajánlattevő alkalmas, ajánlata 
érvényes és az ajánlat megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek. 

Vállalások:
Megnevezés                                                                                                Értékelési szempontok szerinti vállalások
Nettó bérleti díj a teljes mennyiségre egy hónapra (Ft)               720 000,- Ft
Szállítási határidő (min. 1, max. 60 nap)                                                3
Környezetvédelmi és energetikai hatások a 48/2011. (III.30.) KR. Szerint        
Energia felhasználás (fogyasztás/ l/100km)                                        6,15
CO2 kibocsátás (g/km)                                                                        155,5
NOx kibocsátás (g/km)                                                                        0,0232
NMHC (benzin) ill. PM (dízel) kibocsátás (g/km)                                0,02

12238673242Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1142 Budapest, Komáromi Út 36-
38.

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)

Fordított arányosítás
Az Ajánlatkérő valamennyi értékelési szempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlás) 10 pontot 
ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A legalacsonyabb adható pontszám 0 (nulla).

Az értékelés módszere képlettel leírva:

 P =Alegjobb / Avizsgált * (Pmax-Pmin) + Pmin 

ahol:
P:                a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:                a pontskála felső határa
Pmin:                a pontskála alsó határa
Alegjobb:        a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált:        a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő az egyes szempontok esetén az ajánlatoknak az elbírálás szempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között 
értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A többi ajánlat értékelési szempont szerinti 
pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány szerint kerül megállapításra. Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek 
keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.

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:

1000Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Energia felhasználás (fogyasztás/ l/100km)                                        6,15
CO2 kibocsátás (g/km)                                                                        155,5
NOx kibocsátás (g/km)                                                                        0,0232
NMHC (benzin) ill. PM (dízel) kibocsátás (g/km)                                0,02

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt a szerződés teljesítésére alkalmas, az általa benyújtott ajánlat a felhívás és a 
dokumentáció egyéb feltételeinek valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek is megfelel.
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (8) bekezdés a.) pontja értelmében, ha nyílt eljárásban egy ajánlat érkezett, akkor 
szerződéskötési moratórium letelte előtt is megköthető a szerződés.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.09.26Lejárata:2022.09.16Kezdete:

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:

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:

Biztosítási ügyintézés, Gumiabroncsok szezonális cseréjének lebonyolítása, a lecserélt gumik nyilvántartása, tárolása.

Jelenleg nem ismert

2022.09.15

2022.09.15
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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:
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