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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 542/2009. (VII. 16.) sz. határozata 
értelmében Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével induló 
egyszerű közbeszerzési eljárást indított a „2 db személygépjármű beszerzése polgári védelem és 
komplex általános iskola részére" tárgyú beszerzés nyertes ajánlattevőjének a kiválasztására. 
A hirdetmény a KÉ 15551/2009. számon 2009. augusztus 3-án jelent meg a Közbeszerzési 
Értesítőben. 

Az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőig (2009. augusztus 24. 15,00 óra) egy ajánlattevő 
nyújtotta be ajánlatát, mely kizárólag az első részajánlati körre „egy darab személygépjármű 
beszerzése polgári védelem részére" érvényes. 

A szükséges hiánypótlást és az értékelést követően érvényes ajánlatott tett: 

Penthe Autó Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 8.) 

A Bíráló Bizottság 2009. szeptember 17.-én tartandó ülésén tárgyalja, a mellékelt „Előterjesztés a 
Bíráló Bizottság részére közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok értékeléséről". Az értékelés 
során az eljárás nyertesének az alábbi javaslatot teszi részajánlatonkénti bontásban: 

l.rész tekintetében „egy darab személygépjármű beszerzése polgári védelem részére" a Penthe 
Autóház Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 8.) ajánlattevő kihirdetése nyertesnek. 

2. részajánlati kör esetén - egy darab személygépjármű beszerzése komplex általános iskola 
részére - a 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 92. § a) bekezdés alapján 
„Eredménytelen az eljárás ha nem nyújtottak be ajánlatot" vonatkozó rendelkezése értelmében, 
az eljárás a 2. részajánlati kör tekintetében eredménytelen. 

Az eljárást bonyolító Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály a Bíráló Bizottság 
részére javasolta az eljárás eredménytelennek nyilvánítását a 2. részajánlati kör vonatkozásában. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2009, szeptember 17-ei 
ülésén tárgyalja, a bizottság döntéséről az Elnöke szóbeli tájékoztatást ad. 
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Határozati javaslat; 
A Képviselő-testület a „2 db személygépjármű beszerzése polgári védelem és komplex általános 
iskola részére" hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a 
következőt hirdeti ki: 

l.rész: tekintetében „egy darab személygépjármű beszerzése polgári védelem részére" a Penthe 
Autóház Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 8.) ajánlattevő. 
Nettó ajánlati ára: 3.671.560 Ft + 743.000 Ft (járulékok) = 4.414.560 Ft 
Típusa: Oper Zafíra(Jinjoy 1.8. 
Teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 60 nap 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére a Kbt. 99. § (2) 
bekezdésében foglalt határidő szerint. 

2. részajánlati körét a Kbt. 92. § a) bekezdése alapján a Képviselő-testület eredménytelennek 
nyilvánítja és felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a 2. részajánlati körre vonatkozóan a 
pályázat újbóli kiírásáról. 

Határidő: 2009. december 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős. Dr Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2009. szeptember 10. , 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr Neszteli István 
jegyző 



ELŐTERJESZTÉS 
a Bíráló Bizottság részére közbeszerzési eljárásra 

benyújtott ajánlatok értékeléséről 

1. Az eljárás megnevezése 
Adásvételi szerződés / 2 db személygépjármű beszerzése polgári védelem és komplex 
általános iskola részére 

2. A szerződés meghatározása/tárgya 
2 db személygépjármű beszerzése polgári védelem és komplex általános iskola részére 

1. rész: egy darab személygépjármű beszerzése polgári védelem részére 
2. rész: egy darab személygépjármű beszerzése komplex általános iskola részére 

3. A szerződés időtartama 
Kezdés: 2009. szeptember 30. 
Befejezése: 2009. október 30. 

4. Ajánlattételi határidő: 
2009. augusztus 24. 15.00 óra 

5. Az eljárás típusa: 
Hirdetmény közzétételével induló nyílt, egyszerű eljárás. 

6. A Közbeszerzési Értesítőben való megjelenés időpontja: 
2009. augusztus 03. 

7. Hirdetmény száma: 
K.É. 15551/2009 

8. Előzmény 
A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 542/2009. (VI. 16.) sz. határozata 
értelmében Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján hirdetmény közzétételével 
induló egyszerű eljárást indított a „2 db személygépjármű beszerzése polgári védelem és 
komplex általános iskola részére" tárgyú árubeszerzés nyertes ajánlattevőjének a 
kiválasztására. 

9. Az ajánlattételi felhívásban közölt értékelési szempontok és módszer 

Az ajánlatkérő a beérkezett érvényes ajánlatot az ajánlati felhívásban rögzítetteknek 
megfelelően, az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontja szerint (Kbt. 
57.§ (2) bekezdés b) pontja alapján bírálja el. 

10. Az ajánlattevők ismertetése 

Az ajánlati dokumentációt az ajánlati felhívásban meghatározott időpontig (2009. 
augusztus 24. 15,00 óra) egy ajánlattevő váltotta ki. 
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A benyújtott ajánlatok adatai: 

Az első ajánlatot 2009. augusztus 24-én 14 óra 26 perckor nyújtották be, zárt, bontatlan és 
sértetlen csomagolásban, 1 eredeti és 1 másolati példányban CD melléklettel együtt, 
megfelelő felirat feltüntetésével. 

Ajánlattevő neve: Penthe Autóház Kft. 
Székhelye: 7630 Pécs, Pécsváradi út 8. 

Ajánlatát kizárólag az első részre nyújtotta be. 

1. rész: egy darab személygépjármű beszerzés polgári védelem részére 

1.) 
2.) 

3.) 

4.) 

5.) 
6.) 

7.) 
8.) 

9.) 

Nettó ajánlati ár: 3.671.560 Ft + 743.000 (járulékok) = 4.414.560 Ft, 

km-korlátozás nélküli garancia időtartama 24hónap 
24 hónap 
24 hónap 
7,3-7,4 (liter/100 km) 

- fényezésre garancia: 
- korrózió fődarabra garancia: 
üzemanyag fogyasztás vegyes 
biztonsági felszereltség 
- oldal légzsák: 2 db 
- utasoldali légzsák: 1 db 
- vezető oldali légzsák: 1 db 
csomagtartó térfogata: 140/1.820 liter 
szállítási határidő 60 nap 
csereautójavítás alatt 
4+1 eredeti méretű kerékabroncs + keréktárcsa igen / nem 
Kényelmi felszerelés 

- HIFI+CD (4+2) 

- rádiótelefonhoz töltő, tartó, kihangosító 

- hátsó ablaktörlő 
- hátsó szélvédőfűtés 
- első szélvédőfűtés 

- tükörfűtés 

- elektromos visszapillantó tükör 
- első és hátsó lökhárító karosszéria színében 

- gyerekfigyelő tükör 
- plusz üléshuzat garnitúra 

biztosit / nem biztosít 

van / nincs 
van / nincs 
van / nincs 
van / nincs 
van / nincs 
van / nincs 
van / nincs 
van / nincs 
van / nincs 
van / nincs 
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11. A benyújtott ajánlatok értékelése 
- Az ajánlatokat a Bíráló Bizottság tagjai az 1. számú mellékletben szereplő bírálati lapon 

értékelik. 
- Az ajánlatok értékelése során a Bíráló Bizottság először a bírálati lap 1. pontja szerinti 

érvényességi feltételeket vizsgálja. 
- Csak az érvényes ajánlatok kerülhetnek ezek után az ajánlatok tartalma szerinti bírálatra. 
- Az ajánlatok bírálata az összességében legelőnyösebb ajánlat szerint történik. 

12. A benyújtott ajánlatok értékelése 

Részszempont Súlyszám Penthe Autóház Kft. pontsz. súlyozott 
Nettó ajánlati ár 30 3.671.560 Ft 100 3000 
Km-korlátozás nélküli . _ 
garancia időtartama (hónap) 
Fényezésre garancia 5 24 hónap 100 500 
Korrózió fődarabra garancia 5 24 hónap 100 500 
üzemanyag fogyasztás 
vegyes 15 7,3-7,41/100 km 100 1500 

biztonsági felszereltség 6 
oldal légzsák 2 2 db 100 200 
utasoldali légzsák 2 l db 100 200 
vezető oldali légzsák 2 ldb 100 200 
csomagtartó térfogata 2 140/18201 100 200 
szállítási határidő 5 60 nap 100 200 
csereautó javítás alatt 10 biztosított 100 1000 
4+1 eredeti méretű 
kerékabroncs + keréktárcsa 2 100 200 

Kénvelmi felszerelés 20 
rádiótelefonhoz töltő, tartó, 
kihangosító 2 van 100,00 200 

hátsó ablaktörlő 2 van 100,00 200 
hátsó szélvédőfűtés 2 van 100,00 200 
első szélvédőfűtés 2 van 100,00 200 
tükörfűtés 2 van 100,00 200 
rádiótelefonhoz töltő, tartó, 
kihaneosító 2 van 100,00 200 

elektromos visszapillantó 
tükör 2 van 100,00 200 

első és hátsó lökhárító 
karosszéria színében 2 van 100,00 200 

gyerekfigyelő tükör 2 van 100,00 200 
plusz üléshuzat garnitúra 2 van 100,00 200 

10.000,00 

Hiánypótlási kötelezettsége az alábbi ajánlattevőknek volt: 

Penthe Autóház Kft. 
7630 Pécs, Pécsváradi út 8. 
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Hiánypótlási kötelezettségének rendben eleget tett. 

13. Javaslat az eljárást lezáró döntés meghozatalára 

A beérkezett ajánlat áttanulmányozása után a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Főosztály az alábbi javaslatot teszi az eljárás eredményének megállapítására: 

13.1. Az eljárás az 

1. részajánlat vonatkozásában eredményes, 

2. részajánlat vonatkozásában eredménytelen. 

Tekintettel arra, hogy a 2. részajánlati kör esetén (egy darab személygépjármű beszerzése 
komplex általános iskola részére) a 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 92. § 
a) bekezdés alapján „Eredménytelen az eljárás ha nem nyújtottak be ajánlatot" vonatkozó 
rendelkezése értelmében az eljárás a 2. részajánlati kör tekintetében eredménytelen. 

13.2. A Bíráló Bizottság az eljárás nyertesének: 

1. rész tekintetében a Penthe Autóház Kft. (7630 Pécs, Pécsváradi út 8.) ajánlattevő 
kihirdetését j avasolj a. 

nettó 3.671.560 Ft + 743.000 (járulékok) = 4.414.560 Ft ajánlati áron, 

teljesítési határidő: szerződéskötéstől számított 60 nap 

Budapest, 2009. szeptember hó 10. nap 

Szarvasi Ákos 
főosztályvezető 
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