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

I. szakasz: Ajánlatkérő

KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Napelemes vasúti motorkocsi beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000879372021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

10825244214

Kaszó puszta 1

Kaszó HU232 7564

Kondor Nikolett

kondor.nikolett@kaszort.hu +36 82352303

Magyar Közbeszerzési és Elektronikus 
Beszerzési Zrt.

23833636214

József Attila Utca 19

Kaposvár HU232 7400

Schablauer Péter

info@mkeb-zrt.hu
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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:

14423/2021A 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

II.szakasz: Tárgy

Egyedi gyártású keskeny nyomközű napelemes vasúti motorkocsi beszerzése 
1 darab főmodul és 1 darab mellékmodul 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Napelemes vasúti motorkocsi beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész, az uniós értékhatár alatti eljárás, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Az értékelés szempontja a legjobb ár-érték arány. 
 
Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően szakmai ajánlatot 
kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és az elvégzendő építési tevékenység minőségének értékelésére 
alkalmas alábbi részszempontok szerint vizsgál: 
 
Részszempont Súlyszám 
1.  Nettó ajánlati ár (HUF) 90 
2.  Többletjótállás az alapjárműre a kötelezően előírthoz képest (0-36 hónap között) 10 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, amely minden 
értékelési szempont esetében azonos: 0-100  
 
Azok a módszerek, amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 
 
Az 1. részszempont értékelése 
 
Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár (HUF) 
 
Amely tartalmazza a jármű (főmodul és mellékmodul) gyártásával, engedélyeztetésével, leszállításával, üzembe helyezésével és az 
előírt, illetve megajánlott garancia teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget, nettó egyösszegű ajánlati ár formájában, magába 
foglalva a szerződés szerinti teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. 
 

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:

Nettó ajánlati ár: 100 pont*90 súlyszám=9.000 pont;  
Megajánlott többlet jótállás: 0 pont*10 súlyszám=0 pont 

Szöveges értékelés:

9000Börzsöny 2020 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a 
szerződés teljesítésére alkalmas. 
 
Nettó ajánlati ár:        40.000.000 Ft 
Többletjótállás az alapjárműre a kötelezően előírthoz képest: 0 hónap 

12205666213Börzsöny 2020 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2624 Szokolya-
Paphegy 2, Hrsz 018/2

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:

1.A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, továbbá alkalmas a szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból, valamint 
ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árú/legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 
 
Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárás 
megindításakor rendelkezésre álló anyagi fedezetet kiegészíti további nettó 10.000.000 Ft + 27% ÁFA összeggel a szerződés 
megkötése érdekében. 
 
Nettó ajánlati ár:        40.000.000 Ft

12205666213Börzsöny 2020 Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2624 Szokolya-
Paphegy 2, Hrsz 018/2

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)

Alkalmazott matematikai művelet: Fordított arányosítás 
 
A legalacsonyabb ellenszolgáltatás minősül a legkedvezőbb ajánlatnak. Ez az ajánlat (legkedvezőbb tartalmi elem) a maximális 
pontszámot (felső ponthatár) kapja, a további ajánlatok tartalmi elemére adott pontszám pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva kerül kiszámításra az alábbi képlet szerint: 
                             
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 
 
A 2. részszempont értékelése  
 
Értékelési szempont: Többletjótállás az alapjárműre a kötelezően előírthoz képest (0-36 hónap között) 
 
Legkedvezőbb tartalmi elem: 36 hónap többlet megajánlás  
Legkedvezőtlenebb tartalmi elem: 0 hónap többlet megajánlás 
 
A kötelezően előírt jótállás feletti többlet jótállás maximumát Ajánlatkérő 36 hónapban határozza meg, az ezen időszaknál magasabb 
többletjótállás egyaránt a ponthatár felső határával megegyező mértékű pontot ad.  
 
Alkalmazott matematikai művelet: Egyenes arányosítás  
 
Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámot az alábbi képlet szerint: 
 
P= Avizsgált/Alegjobb* (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 legkedvezőbb szint, azaz 36 hónap többlet jótállás 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlatoknak a fenti értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a 
fentiekben meghatározott ponthatárok között értékeli a jelen pontban meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre 
adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, 
amelynek az összpontszáma a legnagyobb.  
 
A Kbt. 77. § (5) bekezdése szerint, ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a 
legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú 
értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

Figyelemmel arra, hogy az eljárás során kizárólagosan egy ajánlat érkezett be, így a Kbt. 131.§ (8) bekezdés a) pontja alapján nem 
alkalmazandó a szerződéskötési moratórium.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

igénybe venni:

Alváz gyártás, tervezés

Még nem ismert

2021.08.17

2021.08.17
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:
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