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Gépjárművek tartós bérlet keretében történő besz.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/102
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.31.
Iktatószám: 9692/2021
CPV Kód: 34110000-1

Ajánlatkérő:
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság

Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és
Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság

Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

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: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025785
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nif.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://nif.hu/

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: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjárművek tartós bérlet keretében történő besz.

Hivatkozási szám: EKR001002582020
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A típus: 3 db felső-középkategóriás személygépjármű; új, azonos gyártmányú, minimum 140 kW, Euro 
6 motorral szerelt, automata váltóval, kombi kivitelű 
B típus: 14 db kombi kivitelű, középkategóriás személygépjármű; új, azonos gyártmányú, minimum
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110 kW, Euro 6 motorral, automata váltóval szerelt 
C típus: 39 db kombi kivitelű, középkategóriás személygépjármű; új, azonos gyártmányú, minimum 
85 kW, Euro 6 motorral, automata váltóval szerelt 
D típus: 13 db 5 ajtós kivitelű "kulcsos" személygépjármű; új, azonos gyártmányú, minimum 80 kW, 
Euro 6 motorral, manuális váltóval szerelt 
E típus: 1 db kombi kivitelű, középkategóriás személygépjármű; új, azonos gyártmányú, minimum 110 
kW, Euro 6 motorral, manuális váltóval és dízel motorral szerelt 
F típus: 5 db 5 ajtós kivitelű "kulcsos" személygépjármű; új, azonos gyártmányú, minimum 150 kW, 
automata váltóval és elektromos motorral szerelt 
Ajánlattevőnek új, hiba- és sérülésmentes, nem javított, Magyarországon forgalomba helyezett 
gépjárműveket kell biztosítania. A beszerzést az Ajánlattevőnek kell megoldani, előzetesen 
egyeztetett Ajánlatkérői igényeknek megfelelően. A gépjárművek esetén a kalkulációt 48 hónap 
futamidőre és az alábbi futásteljesítményre kell elkészíteni: 
(1) A típus: 160.000 km 
(2) B típus: 160.000 km 
(3) C típus: 160.000 km 
(4) D típus: 160.000 km 
(5) E típus: 160.000 km 
(6) F típus: 160.000 km 
Ajánlatkérő új gépjármű alatt a következőket érti: Jelen közbeszerzési eljárásban az a gépkocsi 
minősül új állapotúnak, amelynek semmilyen része nem javított, hiba és sérülésmentes, jelen 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződés alapján ajánlattevő 
Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, a kocsi sem Magyarországon, sem pedig 
külföldön nem volt bemutató autó, illetve próbajárműként nem használták. 
A keretszerződés szerinti járulékos szolgáltatások: 
 Kiegészítő berendezések (riasztó, gyári indításgátló berendezés, telefon kihangosító berendezés 
(bluetooth) rádiónémítás funkcióval, fém motorvédő lemez) megrendelésére vonatkozó teljesítés és 
a beszerelés koordinálása. A berendezések meghibásodása esetén 24 órán belüli javítás a hiba 
jellegétől függően. 
 CASCO és kötelező felelősség biztosítás megkötése. 
 Gépjármű átadásakor kezelési és használati útmutató-, okmányok átadása Bérlő részére. 
 Bérbeadó a gépjárművek átadásakor tájékoztató-csomagot ad, amely tartalmazza a kezelési és 
használati útmutatót 
 Bérbeadó köteles a járműveket az ajánlata szerint gyári telefon kihangosító (bluetooth) 
rendszerrel szállítani . Bérbeadó hozzájárul, hogy Bérlő GPS nyomkövető rendszert építsen a 
gépjárművekbe. 
 Bérbeadó költsége és felelőssége gondoskodni arról, hogy a gépjárművekben elhelyezett 
elsősegély-nyújtási csomag, illetve egyéb, ehhez kapcsolódó tartozék a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfeleljen a jogviszony teljes időtartama alatt. 
 Bérbeadó köteles továbbá a Keretszerződésben szabályozott és ajánlatában szereplő valamennyi 
szolgáltatást (így például: segélyszolgálatot, a bérleti díjjal fedezett karbantartási, javítási 
munkákat, gumiabroncs szolgáltatást, Assistance szolgáltatást) nyújtani a jogviszony fennállása 
alatt. 
A Bérbeadó által leszállított gépjárműveknek a szerződés teljes időtartama alatt meg kell felelnie az 
alább felsorolt jogszabályok rendelkezéseinek: 
 A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek. 
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 A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek. 
 A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM
rendeletnek. 
 A gumiabroncsok feleljenek meg a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben és a gumiabroncsok
üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló
Európai Parlament és a Tanács 1222/2009/EK rendeletében meghatározottaknak.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

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

Érték: 548617728 (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: Gépjárművek tartós bérlet keretében történő besz.

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

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gépjárművek tartós bérletére vonatkozó keretszerződés az alábbi mennyiségekre: 
A típus: 3 db felső-középkategóriás személygépjármű; új, azonos gyártmányú, minimum 140 kW, 
Euro 6 motorral szerelt, automata váltóval, kombi kivitelű 
B típus: 14 db kombi kivitelű, középkategóriás személygépjármű; új, azonos gyártmányú, minimum 
110 kW, Euro 6 motorral, automata váltóval szerelt 
C típus: 39 db kombi kivitelű, középkategóriás személygépjármű; új, azonos gyártmányú, minimum 
85 kW, Euro 6 motorral, automata váltóval szerelt 
D típus: 13 db 5 ajtós kivitelű "kulcsos" személygépjármű; új, azonos gyártmányú, minimum 80 kW, 
Euro 6 motorral, manuális váltóval szerelt 
E típus: 1 db kombi kivitelű, középkategóriás személygépjármű; új, azonos gyártmányú, minimum 
110 kW, Euro 6 motorral, manuális váltóval és dízel motorral szerelt
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F típus: 5 db 5 ajtós kivitelű "kulcsos" személygépjármű; új, azonos gyártmányú, minimum 150 kW, 
automata váltóval és elektromos motorral szerelt 
Ajánlattevőnek új, hiba- és sérülésmentes, nem javított, Magyarországon forgalomba helyezett 
gépjárműveket kell biztosítania. A beszerzést az Ajánlattevőnek kell megoldani, előzetesen 
egyeztetett Ajánlatkérői igényeknek megfelelően. A gépjárművek esetén a kalkulációt 48 hónap 
futamidőre és az alábbi futásteljesítményre kell elkészíteni: 
(1) A típus: 160.000 km 
(2) B típus: 160.000 km 
(3) C típus: 160.000 km 
(4) D típus: 160.000 km 
(5) E típus: 160.000 km 
(6) F típus: 160.000 km 
Ajánlatkérő új gépjármű alatt a következőket érti: Jelen közbeszerzési eljárásban az a gépkocsi 
minősül új állapotúnak, amelynek semmilyen része nem javított, hiba és sérülésmentes, jelen 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött szerződés alapján ajánlattevő 
Magyarországon helyezte (helyeztette) forgalomba, a kocsi sem Magyarországon, sem pedig 
külföldön nem volt bemutató autó, illetve próbajárműként nem használták. 
A keretszerződés szerinti járulékos szolgáltatások: 
 Kiegészítő berendezések (riasztó, gyári indításgátló berendezés, telefon kihangosító berendezés 
(bluetooth) rádiónémítás funkcióval, fém motorvédő lemez) megrendelésére vonatkozó teljesítés és 
a beszerelés koordinálása. A berendezések meghibásodása esetén 24 órán belüli javítás a hiba 
jellegétől függően. 
 CASCO és kötelező felelősség biztosítás megkötése. 
 Gépjármű átadásakor kezelési és használati útmutató-, okmányok átadása Bérlő részére. 
 Bérbeadó a gépjárművek átadásakor tájékoztató-csomagot ad, amely tartalmazza a kezelési és 
használati útmutatót 
 Bérbeadó köteles a járműveket az ajánlata szerint gyári telefon kihangosító (bluetooth) 
rendszerrel szállítani . Bérbeadó hozzájárul, hogy Bérlő GPS nyomkövető rendszert építsen a 
gépjárművekbe. 
 Bérbeadó költsége és felelőssége gondoskodni arról, hogy a gépjárművekben elhelyezett 
elsősegély-nyújtási csomag, illetve egyéb, ehhez kapcsolódó tartozék a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfeleljen a jogviszony teljes időtartama alatt. 
 Bérbeadó köteles továbbá a Keretszerződésben szabályozott és ajánlatában szereplő valamennyi 
szolgáltatást (így például: segélyszolgálatot, a bérleti díjjal fedezett karbantartási, javítási 
munkákat, gumiabroncs szolgáltatást, Assistance szolgáltatást) nyújtani a jogviszony fennállása 
alatt. 
A Bérbeadó által leszállított gépjárműveknek a szerződés teljes időtartama alatt meg kell felelnie az 
alább felsorolt jogszabályok rendelkezéseinek: 
 A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek. 
 A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 
szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek. 
 A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM 
rendeletnek. 
 A gumiabroncsok feleljenek meg a 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletben és a gumiabroncsok 
üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló 
Európai Parlament és a Tanács 1222/2009/EK rendeletében meghatározottaknak. 
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A részletes szerződéses feltételeket és a műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok
tartalmazzák. 
Részajánlat: A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét
megvizsgálta és nem tartja gazdaságilag észszerűnek annak biztosítását, az árubeszerzés nem
osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A gépjárművek
egy részben történő beszerzése kedvezőbb piaci, pénzügyi feltételeket teremt Ajánlatkérő részére.
Ajánlatkérő számára gazdasági és munkaszervezési szempontból a legelőnyösebb, ha az általa
használt gépjármű egy flottakezelőszervezet kezelésében áll. Az egységes flottaállomány mellett
szól a volumenből adódó árelőny, az egységes kapcsolattartás, és karbantartás lehetősége. Az
egységes járműpark kezelése, vezénylése, Társaságon belüli átszervezése, cseréje sokkal
könnyebben valósítható meg. 
A tárgyalás főbb szabályai: 
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen, egy - szükség esetén több - fordulóban tárgyal az
ajánlati árról, a műszaki tartalomról, valamint valamennyi szerződéses feltételről. 
A tárgyalás során az ajánlattevő(k) módosításokat, javaslatokat fogalmazhatnak meg a szerződéses
feltételekkel kapcsolatban, azzal, hogy az ajánlattevő(k) által javasolt elemek közül ajánlatkérő
kiválaszthatja azon szerződéses feltételeket, amelyek mentén szerződni kíván a nyertes
ajánlattevővel. Az ajánlatkérő a részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához
a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A típusú gépjármű üzemanyag fogyasztása vegyes (városi és
országúti) felhasználás esetén (liter/100 km)  3
2 2. B típusú gépjármű üzemanyag fogyasztása vegyes (városi és országúti) felhasználás esetén
(liter/100 km)  3
3 3. C típusú gépjármű üzemanyag fogyasztása vegyes (városi és országúti) felhasználás esetén
(liter/100 km)  3
4 4. D típusú gépjármű üzemanyag fogyasztása vegyes (városi és országúti) felhasználás esetén
(liter/100 km)  3
5 5. E típusú gépjármű üzemanyag fogyasztása vegyes (városi és országúti) felhasználás esetén
(liter/100 km)  3
6 6. F típusú gépjármű energia fogyasztása vegyes (városi és országúti) felhasználás esetén
(kWh/100 km)  5
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80

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:
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II.2.14) További információ:
Az ár részszempontjai, súlyszámai:
1. 1 db A típusú gépjármű (új autó) egy hónapra eső nettó bérleti díja (HUF) súlyszám:10
2. 1 db B típusú gépjármű (új autó) egy hónapra eső nettó bérleti díja (HUF) súlyszám: 20
3. 1 db C típusú gépjármű (új autó) egy hónapra eső nettó bérleti díja (HUF) súlyszám: 25
4. 1 db D típusú gépjármű (új autó) egy hónapra eső nettó bérleti díja (HUF) súlyszám: 10
5. 1 db E típusú gépjármű (új autó) egy hónapra eső nettó bérleti díja (HUF) súlyszám: 5
6. 1 db F típusú gépjármű (új autó) egy hónapra eső nettó bérleti díja (HUF) súlyszám: 10

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

Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x 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 igen

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

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 225 - 552616
(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
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gépjárművek tartós bérlet keretében történő besz.
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:
2021/05/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (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: 5
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:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 548617728
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: Az
alvállalkozók a szerződéskötés időpontjában még nem ismertek.

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

Ajánlattevők:
1. LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű Részvénytársaság,
Magyarország 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146
(10948479-2-44)

2. Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1142 Budapest,
Komáromi Út 36-38.
(12238673-2-42)

3. Otokoc Hungary Autókölcsönző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
1134 Budapest, Kassák Lajos Utca 19-25
(25166138-2-41)
4. Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1139 Budapest,
Fáy utca 27. (10880652-2-44)
5. Postaautó Duna Gépjármű-kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, Magyarország 4030 Debrecen, Monostorpályi Út 35/A 11782(12753671-2-09)
Nyertes ajánlattevő: LeasePlan Hungária Gépjárműpark Kezelő és Finanszírozó Zártkörű
Részvénytársaság, Magyarország 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146
(10948479-2-44)

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



10

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:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
rendelkezései szerint.

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:
2021/05/26 (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
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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
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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