ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000741312020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Gumiabroncs szerelés, tárolás, felmérés 2 részben

Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Budapest

NUTS-kód:

HU

Postai irányítószám:

Póczosné Jákfalvi

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_2330504
1

Nemzeti azonosítószám

Széchenyi Utca 2

Postai cím:
Város:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ki.kkozb@nav.gov.hu

Telefon:

1054

Ország:

Magyarország

Szilvia

+36 14125603

+36 14125819

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.nav.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:

Pasaréti Út 122-124.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

hadnagy@witzrt.hu

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Hadnagy
Telefon:

EKRSZ_1844627
0

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1026

Ország:

Magyarország

Márton
+36 17888931

Fax:

+36 17896943

Internetcím(ek)

EKR000741312020

2020.11.04 12:09:45

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.nav.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Gumiabroncs szerelés, tárolás, felmérés 2 részben

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Ajánlatkérő a vagyonkezelésében lévő járművek felelős üzemeltetéséhez szükséges gumiabroncs szerelési, javítási és felmérési
szolgáltatást kívánja beszerezni.
Szerződés időtartama: 24 hónap
Szerződés keretösszege:
1. rész: 43.749.300 Ft + Áfa,
2. rész: 31.033.440 Ft + Áfa, ezen keretösszegek 30%-a opcióként kezelendő, azaz Ajánlatkérő az első rész esetében 30.624.510 Ft+
Áfa, a második rész esetében 21.723.408 Ft + Áfa összegig vállal megrendelési kötelezettséget.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
II. rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2020/S 152-371667

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

154

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
EKR000741312020

Rész száma, elnevezése:

1 - Kelet-Magyarország

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

T-Gely Kft., Magyarország 1154 Budapest, Szentmihályi Út 68.

12289789241

Defektjavítás javítóbázison (ft/db)
3400.- Ft
Kerékszerelés centrírozással (keréktárcsára szerelt gumiabroncs esetében) javítóbázison [ft/db]
1700.- Ft
Kerékszerelés gumiszereléssel és centrírozással(komplett) javítóbázison [ft/db]
2300.- Ft
Szezonon kívüli kerekek, gumik szezonális tárolása, előzetes minőségi felméréssel [ft/db/év]
1300.- Ft
Ajánlatkérő telephelyén vállalt szolgáltatások (mobil gumiszerelés)
Igen
Ajánlattevő ajánlata érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

T-Gely Kft.

10000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
Pontszámítás módszere az 1.1-1.4. értékelési alszempont esetén fordított arányosítás, 2. értékelési szempont esetén közvetlen
pontkiosztás.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
T-Gely Kft., Magyarország 1154 Budapest, Szentmihályi Út 68.

12289789241

Defektjavítás javítóbázison (ft/db)
3400.- Ft
Kerékszerelés centrírozással (keréktárcsára szerelt gumiabroncs esetében) javítóbázison [ft/db]
1700.- Ft
Kerékszerelés gumiszereléssel és centrírozással(komplett) javítóbázison [ft/db]
2300.- Ft
Szezonon kívüli kerekek, gumik szezonális tárolása, előzetes minőségi felméréssel [ft/db/év]
1300.- Ft
Ajánlatkérő telephelyén vállalt szolgáltatások (mobil gumiszerelés)
Igen
Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő
alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.
Ajánlattevő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-értéket megjelenítő érvényes ajánlatot tette.
Igen

EKR000741312020

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Javítóbázis
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Borsod gumi Kft., 11765868-2-05 LM Technik Kft., 11370376-2-03 Pekárik Gumiszerviz Kft., 11057020-2-04, Nexxon
Magyarország Kft., 25378645-2-06 Frank szerviz Kft., 24114389-2-09 Gumibörze Kft., 12961225-2-10, folytatás a VI.1.10.
pontban
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Nyugat-Magyarország

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

T-Gely Kft., Magyarország 1154 Budapest, Szentmihályi Út 68.

12289789241

Defektjavítás javítóbázison (ft/db)
3400.- Ft
Kerékszerelés centrírozással (keréktárcsára szerelt gumiabroncs esetében) javítóbázison [ft/db]
1700.- Ft
Kerékszerelés gumiszereléssel és centrírozással(komplett) javítóbázison [ft/db]
2300.- Ft
Szezonon kívüli kerekek, gumik szezonális tárolása, előzetes minőségi felméréssel [ft/db/év]
1300.- Ft
Ajánlatkérő telephelyén vállalt szolgáltatások (mobil gumiszerelés)
Igen
Ajánlattevő ajánlata érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.

EKR000741312020

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

T-Gely Kft.

10000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
Pontszámítás módszere az 1.1-1.4. értékelési alszempont esetén fordított arányosítás, 2. értékelési szempont esetén közvetlen
pontkiosztás.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
T-Gely Kft., Magyarország 1154 Budapest, Szentmihályi Út 68.

12289789241

Defektjavítás javítóbázison (ft/db)
3400.- Ft
Kerékszerelés centrírozással (keréktárcsára szerelt gumiabroncs esetében) javítóbázison [ft/db]
1700.- Ft
Kerékszerelés gumiszereléssel és centrírozással(komplett) javítóbázison [ft/db]
2300.- Ft
Szezonon kívüli kerekek, gumik szezonális tárolása, előzetes minőségi felméréssel [ft/db/év]
1300.- Ft
Ajánlatkérő telephelyén vállalt szolgáltatások (mobil gumiszerelés)
Igen
Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő
alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban –
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.
Ajánlattevő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-értéket megjelenítő érvényes ajánlatot tette.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Javítóbázis
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Gumifelx Kft., 10666649-2-07 Rábaközi Kft., 11754576-2-07 Raab Gumiszerviz Kft., 24298894-2-08 Alfa gumi Kft., 24955344-141 Dodi-gumi Kft., 14624911-2-17 Németh Gumi Kft.11863887-2-18 Csete és társa Kft., 12569036-2-19 Autopatika Bt.,
27645879-2-20
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

EKR000741312020

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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Tárgyi eljárásban a Kbt. 131. § (8) bekezdés alapján szerződéskötési moratórium nem releváns.
2020.11.04

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2020.11.04

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Folytatás az V.2.10. ponthoz (1. rész)
Oláh Gumiszerviz Kft 11553832-2-09
Kozma György e.v.
Abroncs trend Kft. 12462056-2-15

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Indítás dátuma
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