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II.szakasz: Tárgy

Az Óbudai Egyetem gépjárműparkjának fejlesztése keretében 1 darab 7 személyes kisbusz, 3 darab 9 személyes kisbusz és 1 darab 5 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Gépjárműflotta az Óbudai Egyetem részére

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.uni-obuda.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 16665605Fax:Telefon:E-mail:

ZoltánKapcsolattartó 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

Óbudai EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Gépjárműflotta az Óbudai Egyetem részéreKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001171752022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Óbudai Egyetem 19308760241

Bécsi Út 96/B

Budapest HU110 1034

Erős Attila

eros.attila@uni-obuda.hu +36 16665751



EKR001171752022

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - 1 darab 7 személyes kisbuszRész száma, elnevezése:

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:

185A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

20251/2022A 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

személyes személygépkocsi beszerzése három részajánlattételi lehetőség biztosításával, az ajánlattételi dokumentációban 
meghatározottak szerint, adásvétel keretében. 
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi a gépjárművek teljesítési helyre történő leszállítása, üzembe helyezése is.

Harmadik rész XVII. fejezete szerinti eljárás

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

Igen
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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 (egy összeg, nettó forint): 10 474 547
Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész hónapokban megadva: 2
Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám): 731 685
Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok 
száma – egész napokban kifejezve: 76
Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az előírt 
alkalmassági feltételeknek megfelel. A fentieken túlmenően ajánlattevő ajánlata tartalmazta az ajánlatkérő számára 
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati elemeket.

10753840241TOYOTA SAKURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1033 Budapest, Szőlőkert Utca 1

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)

Az 1. értékelési szempont vonatkozásában  pontszám kiosztásának a módszere a fordított arányosítás, 
a 2-3-4. értékelési szempont esetén a pontszám kiosztásának a módszere az egyenes arányosítás.

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 TOYOTA SAKURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
értékelési szempontokra az ajánlatok bírálata során az alábbi pontszámokat kapta:

Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 10 pont x 60 súlyszám= 600 súlyozott pontszám
Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész hónapokban megadva: 0,83 pont x 5 
súlyszám = 4,17 súlyozott pontszám
Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám): 10 pont x 5 súlyszám= 50 
súlyozott pontszám
Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott 
kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve: 10 pont x 30 súlyszám= 300 súlyozott pontszám

Szöveges értékelés:

954.17TOYOTA SAKURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 10 474 547
Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész hónapokban megadva: 2
Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám): 731 685
Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok 
száma – egész napokban kifejezve: 76

10753840241TOYOTA SAKURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1033 Budapest, Szőlőkert Utca 
1

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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A TOYOTA SAKURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
értékelési szempontokra az ajánlatok bírálata során az alábbi pontszámokat kapta:

Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 10 pont x 60 súlyszám= 600 súlyozott pontszám
Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész hónapokban megadva: 10 pont x 5 
súlyszám = 50 súlyozott pontszám
Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám): 10 pont x 5 súlyszám= 50 
súlyozott pontszám
Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott 
kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve: 10 pont x 30 súlyszám= 300 súlyozott pontszám

Szöveges értékelés:

1000TOYOTA SAKURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 28 401 684
Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész hónapokban megadva: 36
Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám): 1 000 000
Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok 
száma – egész napokban kifejezve: 76

10753840241TOYOTA SAKURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1033 Budapest, Szőlőkert Utca 
1

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - 3 darab 9 személyes kisbuszRész száma, elnevezése:

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:

Igen
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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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 28 401 684
Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész hónapokban megadva: 36
Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám): 1 000 000
Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok 
száma – egész napokban kifejezve: 76

Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az előírt 
alkalmassági feltételeknek megfelel. A fentieken túlmenően ajánlattevő ajánlata tartalmazta az ajánlatkérő számára 
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati elemeket.

10753840241TOYOTA SAKURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1033 Budapest, Szőlőkert Utca 1

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)

Az 1. értékelési szempont vonatkozásában a pontszám kiosztásának a módszere a fordított arányosítás, 
a 2-3-4. értékelési szempont esetén a pontszám kiosztásának a módszere az egyenes arányosítás.

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:
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Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 12 243 644
Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész hónapokban megadva: 12
Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám): 0
Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok 
száma – egész napokban kifejezve: 100

10753840241TOYOTA SAKURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1033 Budapest, Szőlőkert Utca 1

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)

Az 1. értékelési szempont vonatkozásában a pontszám kiosztásának a módszere a fordított arányosítás, 
a 2-3-4. értékelési szempont esetén a pontszám kiosztásának a módszere az egyenes arányosítás.

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 TOYOTA SAKURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
értékelési szempontokra az ajánlatok bírálata során az alábbi pontszámokat kapta:

Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 10 pont x 60 súlyszám= 600 súlyozott pontszám
Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész hónapokban megadva: 10 pont x 5 
súlyszám = 50 súlyozott pontszám
Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám): 0 pont x 5 súlyszám= 0 
súlyozott pontszám
Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott 
kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve: 10 pont x 30 súlyszám= 300 súlyozott pontszám

Szöveges értékelés:

950TOYOTA SAKURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 12 243 644
Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész hónapokban megadva: 12
Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám): 0
Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok 
száma – egész napokban kifejezve: 100

10753840241TOYOTA SAKURA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1033 Budapest, Szőlőkert Utca 
1

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - 1 darab 5 személyes személygépkocsiRész száma, elnevezése:

Igen
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2022.10.16Lejárata:2022.10.07Kezdete:

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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az előírt 
alkalmassági feltételeknek megfelel. A fentieken túlmenően ajánlattevő ajánlata tartalmazta az ajánlatkérő számára 
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati elemeket.

2022.10.06

2022.10.06
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Azon ajánlattevők, valamint ajánlatuknak  az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei, akinek ajánlata az értékelést követően nem 
került bírálat alá a felhívás VI.3.7. pontjában előírt, a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint:
 
1. rész:
Ajánlattevő neve: Kovács Autóház Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2200 Monor 4-es Főút 35 km

Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 16 950 933
Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész hónapokban megadva: 24
Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám): 0
Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok száma 
– egész napokban kifejezve: 0

2. rész:
Ajánlattevő neve: Kovács Autóház Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2200 Monor 4-es Főút 35 km

Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 43 003 842
Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész hónapokban megadva: 24
Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám): 0
Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok száma 
– egész napokban kifejezve: 0

3. rész:
Ajánlattevő neve: Kovács Autóház Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2200 Monor 4-es Főút 35 km

Ajánlati ár (egy összeg, nettó forint): 12 563 116
Az előírt kötelező jótállási időn felül vállalt garancia időtartama egész hónapokban megadva: 0
Az előírt kötelező jótállási km-mennyiségen felül vállalt km-mennyiség (egész szám): 0
Ajánlatkérő által előírt szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok száma 
– egész napokban kifejezve: 0

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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