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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Elektromos gépjármű beszerzése II.Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001106802020
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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:

210A 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

Adásvételi szerződés keretében 1 db 5 személyes, ötajtós tisztán elektromos üzemű személygépjármű, valamint 1 db tisztán 
elektromos meghajtású zárt karosszériás kivitelű, ún. furgon típusú haszongépjármű szállítása és forgalomba helyezése a műszaki 
leírásban rögzítettek szerint. Nyertes ajánlattevő kizárólag új gépjárművek szállítására tehet ajánlatot, azaz nyertes ajánlattevő olyan 
gépjárművek szállítására köteles, amelynek fogalomba hozatalára nem került sor és a járművet tesztjárműként sem alkalmazták. 
 
A beszerzendő járműveknek közúti közlekedésre alkalmas, forgalomba helyezhető járműnek kell lennie. A gépjárművet forgalomba 
helyezve kell átadni. A forgalomba helyezésnek Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevére kell történnie, ennek költségét 
fel kell tüntetni. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.§. c) bekezdése alapján a Ajánlatkérő, mint költségvetési szerv teljes 
személyes illetékmentességben részesül. A gépjármű felelősségbiztosításáról az ajánlatkérő gondoskodik.  
A következő garancia elemek (jótállás) megajánlása szükséges: 
 
1.        A hagyományos autó alkatrészek vonatkozásában 36 hónap jótállási időtartam vagy 100.000. km jótállás (amelyik hamarabb 
bekövetkezik); 
2.        Az elektromos autó alkatrészek vonatkozásában 60 hónap jótállási időtartam vagy 100.000. km jótállás (amelyik hamarabb 
bekövetkezik); 
3.        Akkumulátor kapacitás vonatkozásában 60 hónap jótállási időtartam.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Elektromos gépjármű beszerzése II.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

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

Internetcím(ek)

Harmadik rész

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

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) módszerét alkalmazza.  
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) a 2 - 5. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

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:

A DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság adta a legjobb ár-érték 
arányú érvényes ajánlatot.

Szöveges értékelés:

860.00DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft):        11 932 023 
Többlet akkumulátor kapacitás (kWh, min. 0 kWh, maximum 10 kWh):        2 
Többlet jótállás a hagyományos alkatrészekre (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):        0 
Többlet jótállás az elektromos autó-alkatrészekre (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):        0 
Többlet jótállás az akkumulátor kapacitásra (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):        36 
 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § szerinti bírálat alapján érvényes, illetve ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlatot.

12135790244DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 
1037 Budapest, Zay Utca 24

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Elektromos gépjármű beszerzése - személygépjárműRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Igen
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Elektromos gépjármű beszerzése - haszongépjárműRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Császár Kft. (székhely: 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 49.) ajánlattevő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára (Kbt. 73. § (6) 
bekezdés a) pont alapján) tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő 
ajánlatát visszavonta.

11331333219Császár Autószerviz Kft., Magyarország 8500 Pápa, Külső-Veszprémi Út 49.

A Niscar Kft. (székhely: 1112 Budapest, Vizsla utca 1-3.) ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés d) és e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel nem csatolta: 
-        Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát, 
-        Nyilatkozat kizáró okokról szóló nyilatkozatát, 
-        Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) szerinti nyilatkozatát, 
-        Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában szerinti 
nyilatkozatát, 
-        Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan szerinti nyilatkozatát, 
-        Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát. 
-        A benyújtott szakmai ajánlata alapján nem állapítható meg, hogy a megajánlott jármű megfelel ajánlatkérő által elvárt 
műszaki előírásoknak.

25350632243Niscar Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1112 Budapest, Vizsla Utca 1-3

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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó Ft):        11 932 023 
 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § szerinti bírálat alapján érvényes, illetve ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlatot.

12135790244DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1037 
Budapest, Zay Utca 24

Igen
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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:

Ajánlati ár (nettó Ft):        10 319 198 
 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § szerinti bírálat alapján érvényes, illetve ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlatot.

12135790244DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1037 
Budapest, Zay Utca 24

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)

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) módszerét alkalmazza.  
 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. 
napján jelent meg) a 2 - 5. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza.

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:

A DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság adta a legjobb ár-érték 
arányú érvényes ajánlatot. 

Szöveges értékelés:

890.00DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó Ft):        10 319 198 
Többlet akkumulátor kapacitás (kWh, min. 0 kWh, maximum 10 kWh):        5 
Többlet jótállás a hagyományos alkatrészekre (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):        0 
Többlet jótállás az elektromos autó-alkatrészekre (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):        0 
Többlet jótállás az akkumulátor kapacitásra (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):        36 
 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § szerinti bírálat alapján érvényes, illetve ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arányú érvényes 
ajánlatot.

12135790244DUNA AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 
1037 Budapest, Zay Utca 24

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Az alábbi ajánlattevők ajánlata Kbt. 69. § (1)-(3) bekezdése szerinti értékelése alapján nem érvénytelen: 
2. rész: Elektromos gépjármű beszerzése - haszongépjármű vonatkozásában: 
Császár Kft. (székhely: 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 49.)

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:

2020.12.15VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2020.12.14VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

A Császár Kft. (székhely: 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 49.) ajánlattevő az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlatát 
visszavonta az összegezés megküldését követően, ezért ajánlatkérőnek szükséges volt bírálati szakaszba visszalépnie és a bírálatot 
ismételten elvégeznie.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.12.28Lejárata:2020.12.16Kezdete:

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:

A Niscar Kft. (székhely: 1112 Budapest, Vizsla utca 1-3.) ajánlattevő ajánlattevő a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 
73. § (1) bekezdés d) és e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel nem csatolta: 
-        Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát, 
-        Nyilatkozat kizáró okokról szóló nyilatkozatát, 
-        Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) szerinti nyilatkozatát, 
-        Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában szerinti 
nyilatkozatát, 
-        Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan szerinti nyilatkozatát, 
-        Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát. 
-        A benyújtott szakmai ajánlata alapján nem állapítható meg, hogy a megajánlott jármű megfelel ajánlatkérő által elvárt 
műszaki előírásoknak.

25350632243Niscar Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1112 Budapest, Vizsla Utca 1-3

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:

2020.12.03

2020.12.04
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