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személygépkocsi beszerzés

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/81
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.29.
Iktatószám: 7142/2021
CPV Kód: 50111100-7
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye: HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:

LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és
Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság;LeasePlan
Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó
Zártkörű Részvénytársaság

Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vagyonkezelés és vagyongazdálkodás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Favrettó Gábor
Telefon: +36 309524802
E-mail: favretto.gabor@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés és vagyongazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: személygépkocsi beszerzés

Hivatkozási szám: EKR000882132020
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
6 db új személygépjármű beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében 36 hónap 
időtartamra. 
A bérlő (ajánlatkérő) által igényelt új gépjárművek teljes mennyiségét bérleti konstrukció keretében
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Bérlő részére bérbe kell adni flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatással. A Bérlő az általa igényelt
gépjárműveket az egyes gépjárművek átadásától számított 36. hónap végéig bérli, Bérbeadó pedig a
bérelt gépjárműveket a műszaki specifikációban meghatározottak szerint üzemelteti. A Bérbeadó az
alábbi szolgáltatás csoportokat biztosítja a Bérlő részére: flotta üzemeltetés, vevőszolgálat,
biztosítással kapcsolatos flottaszolgáltatás, szerviz ügyintézés, cseregépjármű szolgáltatás,
gumiabroncs kezelés, gépjármű segélyszolgálat, hozom-viszem szolgáltatás, szállítás. A
szolgáltatások részletes feltételeit az előzetesen kiadott szerződés tervezetének III. cím
(Szerződéses feltételek) 3. pont (a Bérbeadó által nyújtott mellékszolgáltatások részletes feltételei)
tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 24425568 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: középvezetői sedan

Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1013 Budapest, Attila út 13/A.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2 db személygépkocsi beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében. 
Szín: Ezüst 
Motorizáció: benzin vagy diesel motor cm3 min 1490 max 2000 
Teljesítmény: kW min 80 max 130 
Nyomaték: Nm min 150 max 380 
Környezetvédelmi besorolása: az aktuális jogszabályoknak megfelelő (EU6) EU6 
Hajtáslánc: Automata 
Karosszéria: sedan 
Saját tömeg: kg min 1200 max 1800
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Össztömeg: kg min 1600 max 2400 
Teljes hossz: mm min 4500 max 5000 
Tengelytáv: mm min 2650 max 2900 
Csomagtér térfogat: liter min 450 max 600 
Ülőhelyek száma: személy 5 
Keréktárcsák Könnyűfém keréktárcsák (17") 
Gumiabroncs: kategória Nyári prémium (17"), Téli prémium acél felnire szerelve 16" 
Városi vészfék asszisztens 
Kulcsnélküli nyitás, Automatikus nyitás/zárás (minden ajtó) 
Start-Stop rendszer 
Fékenergia-visszanyerési technológia 
Gumiabroncs-légnyomás ellenőrzés 
Hárompontos biztonsági övek elöl 
Magasság állíthatók, övfeszítővel 
Hárompontos biztonsági övek hátul 
Visszagurulásgátló 
Ködzárfény (hátsó ködlámpa) 
Oldallégzsák elöl 
Függönylégzsák elöl és hátul 
Tárcsafékek hátul 
Apple CarPlay* 
Vezető- és utasoldali légzsák (utasoldali kikapcsolható) Térdlégzsák a vezetőoldalon 
Navigációs rendszer 
Esőérzékelős ablaktörlő 
12V-os csatlakozó a csomagtérben 
Ablaktörlő - és mosó elöl intervallumkapcsolóval 
Ablaktörlő- és mosóberendezés hátul 
Automata klímaberendezés "Climatronic" kétoldali hőfokszabályzás hűthető kesztyűtartóval 
páratartalom érzékelővel 
Csomagtérvilágítás 
Defekt-szett (Spray és kompresszor) 
Elektromosan behajtható, állítható,sötétedő (vezetőoldali), fűthető külső tükrök 
Elektromos rögzítőfék 
Fűthető első ülések 
Fűthető hátsó ablak 
Magasság állítható első ülések gerinctámasszal 
Parkolóradar elöl és hátul 
Telefonkihangosító (Bluetooth) 
USB Type-C csatlakozó (2 db) középkonzolon 
Biztonsági öv kontroll 
Elektro-mechanikus szervokormány sebességfüggő rásegítéssel 
Belülről nyitható csomagtérajtó 
ESC (Elektronikus stabilitásvezérlés) (ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MKB, TSA, XDS+ 
rendszereket is tartalmazza) 
Színre fújt tükörházak és ajtókilincsek 
Elektromos ablakemelők elöl és hátul 
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Elektromosan behajtható, állítható, sötétedő (vezetőoldali), fűthető külső tükrök funkcióval
(elinduláskor automatikus oldással) 
Magasság állítható fejtámlák elöl 
Szövetkárpit szőnyegbetét elöl és hátul (szövet) 
Automatikus nyitás/zárás (minden ajtó) 
Esőérzékelős ablaktörlő 
Elektromos csomagtér nyitás 
Biztonsági öv kontroll 
Elektro-mechanikus szervokormány sebességfüggő rásegítéssel 
Elektromos rögzítőfék, elinduláskor automatikus oldással 
Elektronikus indításgátló 
Fűtött ablakmosó fúvókák elöl 
Kalaptartó

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 szállítási határidő (min 10 nap max 120 nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
Az ajánlattevők ajánlati árra irányuló (a 36 hónapos bérleti időtartamra vonatkozó) egyösszegű
nettó (az általános forgalmi adó nélküli) , valamint a szállítási határidőre vonatkozó ajánlatukat a
felolvasólapon kellett megtegyék.

II.2.1)
Elnevezés: középvezetői combi

Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1013 Budapest, Attila út 13/A.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db személygépkocsi beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében. 
Szín: Ezüst 
Motorizáció: cm3 min 1198 max 1998
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Teljesítmény: kW min 80 max 130 
Maximális nyomaték: Nm min 180 max 380 
Környezetvédelmi besorolása: az aktuális jogszabályoknak megfelelő (EU6) EU6 
Hajtáslánc: automata 
Karosszéria: Combi 
Saját tömeg: kg min 1200 max 1800 
Össztömeg: kg min 1600 max 2400 
Teljes hossz: mm min 4500 max 5010 
Tengelytáv: mm min 2600 max 2900 
Csomagtér térfogat: liter min 520 max 680 
Ülőhelyek száma: személy 5 
Keréktárcsák Könnyűfém keréktárcsák (17") 
Gumiabroncs:  kategória: Nyári prémium (17") Téli prémium -acél felnire szerelve 16" 
Városi vészfék asszisztens 
Kulcsnélküli nyitás, Automatikus nyitás/zárás (minden ajtó) 
Start-Stop rendszer 
Fékenergia-visszanyerési technológia 
Gumiabroncs-légnyomás ellenőrzés 
Hárompontos biztonsági övek elöl 
magasság állíthatók, övfeszítővel 
Hárompontos biztonsági övek hátul 
Visszagurulásgátló 
Ködzárfény (hátsó ködlámpa) 
Oldallégzsák elöl 
Függönylégzsák elöl és hátul 
Tárcsafékek hátul 
Apple CarPlay 
Vezető- és utasoldali légzsák (utasoldali kikapcsolható) Térdlégzsák a vezetőoldalon 
Navigációs rendszer 
Esőérzékelős ablaktörlő 
12V-os csatlakozó a csomagtérben 
Ablaktörlő - és mosó elöl intervallumkapcsolóval 
Ablaktörlő- és mosóberendezés hátul 
Automata klímaberendezés "Climatronic" kétoldali hőfokszabályzás hűthető kesztyűtartóval 
páratartalom érzékelővel 
Belülről nyitható csomagtérajtó 
Csomagtérvilágítás 
Defekt-szett (Spray és kompresszor) 
Elektromos ablakemelők elöl és hátul 
Elektromosan behajtható, állítható,sötétedő (vezetőoldali), fűthető külső tükrök 
Elektromos rögzítőfék 
Fűthető első ülések 
Fűthető hátsó ablak 
Magasság állítható első ülések gerinctámasszal 
Parkolóradar elöl és hátul 
Telefonkihangosító (Bluetooth) 
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USB Type-C csatlakozó (2 db) középkonzolon 
Biztonsági öv kontroll 
Elektro-mechanikus szervokormány sebességfüggő rásegítéssel 
ESC (Elektronikus stabilitásvezérlés) (ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, MKB, TSA, XDS+
rendszereket is tartalmazza) 
Fekete tetőléc 
Színre fújt tükörházak és ajtókilincsek 
Elektromosan behajtható, állítható,sötétedő (vezetőoldali), fűthető külső tükrök funkcióval
(elinduláskor automatikus oldással) 
Magasság állítható fejtámlák elöl 
Szövetkárpit szőnyegbetét elöl és hátul (szövet) 
Elektromos csomagtér nyitás 
Automatikus nyitás/zárás (minden ajtó) 
Esőérzékelős ablaktörlő 
Biztonsági öv kontroll 
Elektro-mechanikus szervokormány sebességfüggő rásegítéssel 
Elektromos rögzítőfék, elinduláskor automatikus oldással 
Elektronikus indításgátló 
Fűtött ablakmosó fúvókák elöl

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 szállítási határidő (min 10 nap max 120 nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
Az ajánlattevők ajánlati árra irányuló (a 36 hónapos bérleti időtartamra vonatkozó) egyösszegű
nettó (az általános forgalmi adó nélküli) , valamint a szállítási határidőre vonatkozó ajánlatukat a
felolvasólapon kellett megtegyék.

II.2.1)
Elnevezés: felsővezetői combi

Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50111100-7
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II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1013 Budapest, Attila út 13/A.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db személygépkocsi beszerzése bérleti és flottaüzemeltetési szerződés keretében. 
Szín: Ezüst 
Motorizáció: cm3 min 1598 max 1998 
Teljesítmény: kW min 100 max 170 
Maximális nyomaték: Nm min 250 max 350 
Környezetvédelmi besorolása: az aktuális jogszabályoknak megfelelő (EU6) EU6 
Hajtáslánc: automata 
karosszéria: combi 
Saját tömeg: kg min 1420 max 1700 
Össztömeg: kg min 2000 max 2250 
Teljes hossz: mm min 4650 max 5100 
Tengelytáv: mm min 2700 max 3000 
Csomagtér térfogat: liter min 520 max 680 
Ülőhelyek száma: személy 5 
ülés anyaga: bőr 
Keréktárcsák Könnyűfém keréktárcsák (18") - mind a nyári, mind a téli gumiabroncsok tekintetében 
önállóan 
Gumiabroncs: kategória Nyári prémium (18") Téli prémium 8Jx18" 235/45 R18" 
Kulcsnélküli nyitás 
Automatikus nyitás/zárás (minden ajtó) 
Kulcs nélküli indítás 
Központi zár rádíótávirányítással SAFE-zárás nélkül 
Színes multifunkciós kijelző 
Navigáció 
Apple CarPlay 
Ablaktörlő- és mosóberendezés hátul 
Ablakmosófolyadék-szintjelző 
Környezetfigyelő rendszer (Tolatókamerával) 
Automata klímaberendezés (3-zónás) 
Csatlakozó (12V-os) a csomagtérben 
Csomagtérroló 
Elektro-mechanikus szervokormány sebességfüggő rásegítéssel 
Elektromos ablakemelők elöl és hátul 
Elektromos rögzítőfék, elinduláskor automatikus oldással 
ESC (Elektronikus stabilitásvezérlés) (ABS, MSR, ASR, EBV, EDS, HBA, RBS, MKB, XDS+ rendszereket is 
tartalmazza) 
Esőérzékelős ablaktörlő 
Ezüstszürke tetőléc 
Csomagtérvilágítás 
Függönylégzsák elöl, hátul 
Fűthető hátsó ablak 
Gerinctámasz az első ülésekben
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Defekt-szett (Spray és kompresszor) 
Start-Stop rendszer 
Ködfényszóró 
Ködzárfény (hátsó ködlámpa) 
Könyöktámasz elöl 
Magasságállítható első ülések 
Oldallégzsákok elöl 
Parkolóradar elöl és hátul 
Elekromos csomagtér nyitás 
Rádió MP3 lejátszással 
Színre fújt ajtókilincsek, részben színre fújt külső tükörházak 
Szőnyegbetét elöl és hátul (szövet) 
Telefonkihangosító (Bluetooth) 
Térdlégzsák a vezetőoldalon 
USB-csatlakozó a középkonzolon 
Vezető- és utasoldali légzsák (az utasoldali kikapcsolható)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 szállítási határidő (min 10 nap max 120 nap) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
Az ajánlattevők ajánlati árra irányuló (a 36 hónapos bérleti időtartamra vonatkozó) egyösszegű
nettó (az általános forgalmi adó nélküli) , valamint a szállítási határidőre vonatkozó ajánlatukat a
felolvasólapon kellett megtegyék.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
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Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 222 - 545110
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: középvezetői sedan
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
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Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364194
Postai cím: Bocskai Út 134-146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: viktor.hegedus@leaseplan.com
Telefon: +36 202405116
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10800000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9674064
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: karbantartási,
javítási tevékenységek, gumiszolgáltatás, assistance
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: középvezetői combi
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/04/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű
Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364194
Postai cím: Bocskai Út 134-146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: viktor.hegedus@leaseplan.com
Telefon: +36 202405116
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14751504
vagy
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A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: karbantartási,
javítási tevékenységek, gumiszolgáltatás, assistance

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: felsővezetői combi
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 019578 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

Az eljárás a 3. közbeszerzési rész esetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
eredménytelen, mert az érvényes árajánlat meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének 
megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. A UFleet Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2161 Csomád, Verebeshegyi utca 1. A. ép.) ajánlata 
nettó 8 184 816,- Ft-ra irányul, míg az ajánlatkérő által ismertetett fedezet alapján a 
közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítéséhez nettó 7 200 000,- Ft. áll 
rendelkezésére. Az eljárás 3. része esetében a LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és 
Finanszírozó Zártkörűen működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ajánlata 
az eljárás további részében figyelmen kívül maradt, mert az ajánlattevő a 3. részre vonatkozó 
ajánlatát az ajánlati kötöttség lejártakor nem tartotta fenn. 
A közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlatok kerültek benyújtásra: 
1. rész: 
UFleet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (székhely: Magyarország 2161 Csomád, Verebeshegyi 
Utca 1/A., adószám: 24721992-2-13) 
nettó ár (Ft.) 12 222 000 
szállítási határidő (nap) 119 
LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság (székhely: 
Magyarország 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146., adószám: 10948479-2-44) 
nettó ár (Ft.) 9 674 064 
szállítási határidő (nap) 120 
2. rész: 
UFleet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (székhely: Magyarország 2161 Csomád, Verebeshegyi 
Utca 1/A., adószám: 24721992-2-13) 
nettó ár (Ft.) 18 847 080
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szállítási határidő (nap) 119 
LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság (székhely:
Magyarország 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146., adószám: 10948479-2-44) 
nettó ár (Ft.) 14 751 504 
szállítási határidő (nap) 120 
3. rész: 
UFleet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (székhely: Magyarország 2161 Csomád, Verebeshegyi
Utca 1/A., adószám: 24721992-2-13) 
nettó ár (Ft.) 8 184 816 
szállítási határidő (nap) 119 
LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság (székhely:
Magyarország 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146., adószám: 10948479-2-44) 
nettó ár (Ft.) 6 632 748 
szállítási határidő (nap) 120 
Az eljárásban nyertes ajánlattevők és az ellenszolgáltatás összege: 
1. rész: 
LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság (székhely:
Magyarország 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146., adószám: 10948479-2-44) 
nettó ár (Ft.) 9 674 064 
szállítási határidő (nap) 120 
2. rész: 
LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság (székhely:
Magyarország 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146., adószám: 10948479-2-44) 
nettó ár (Ft.) 14 751 504 
szállítási határidő (nap) 120 
Az eljárás során az ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális
szempontokat.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
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Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3)
és (5) bekezdés.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/23 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
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meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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