Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kapos Volán Zrt. (7400 Kaposvár, Füredi utca 180.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Pannon Volán Zrt. tulajdonában lévő autóbuszok felújítása
vállalkozási szerződés keretében Mennyisége: I részajánlati kör: 1 + 5 db db E 94 és 95 típusú autóbusz teljes
felújítása. II. részajánlati kör: 1 + 3 db C 56 típusú autóbusz teljes felújítása. III. részajánlati kör: 1 db
IKARUS 415.27 típusú autóbusz teljes felújítása.
I-II-III. rk-ben az ajánlatkérő teljeskörű autóbusz
felújítást vár el az alábbi műszaki tartalommal:
- Motor és nyomatékváltó kiszerelése
- Futóművek kiszerelése
- Kisfődarabok, ülések, felszerelések szakszerű
kiszerelése
- Utas-ajtók, oldalláda-ajtók, oldalüvegek,
szélvédők kiszerelése
- Sérült, karcos oldalablakok cseréje (10 db)
- Feszített oldallemez, és egyéb burkoló lemezek
lebontása
- Függőleges vázelemek cseréje
- Emelő pontos vázelemek vastag falú
zártszelvényre történő cseréje
- Motortartó hossznyúlvány megerősítése
- Megmaradó vázelemek mechanikus tisztítása,
szükség szerinti passziválása
- Feszített lemezek alatti rácsszerkezet cseréje
- Feszített oldallemez cseréje korrózióálló lemezre
- Doblemezek cseréje korrózióálló acéllemezre
- Utaslépcsők cseréje korrózióálló lemezre
- Ablakoszlopok szükség szerinti cseréje
- Kerékjáratok vázszerkezeteinek cseréje, lemezek
cseréje korrózióálló lemezre
- Padlóváz javítás, oldalsó íves padlólemezek
cseréje, csomópontok megerősítse
- Új akkumulátorláda készítése
- Szerelőnyílás fedelek és keretek szükség szerinti
cseréje
- Műszerfal javítása, újratapétázása (kárpitozása)
- Oldalüveg belső burkolatok szükség szerinti
cseréje
- Vázszerkezet teljes körű alapozása
- Oldalsó lemezidomok, oldalláda-lemezelés
cseréje korrózióálló lemezre
- Lemezillesztések éleinek tömítése
- Fém vízcsövek szigetelése
- Járműpadló alatt lévő gumi vízcsövek cseréje
- Teljes alvázvédelem
- Teljes üregvédelem
- Oldalkárpit csere
- Utas ülések javítása, átkárpitozása
- Vezetőülés csere
- Függönyök cseréje
- Paravánfalakat tartó kapaszkodócsövek rögzítő
betétjeinek javítása, pótlása (E94/95 nem)
- Kapaszkodócsövek szinterezése (bevonatolása)
(E94/95 nem)

- Paravánfalak, paravánüvegek, lábtartók javítása,
cseréje. (E94/95 nem)
- Gépkocsivezető fülke válaszfal javítása (E94/95 nem)
- Vezetőfülke ajtó javítása. (E94/95 nem)
- Bőrkapaszkodók cseréje. (E94/95 nem)
- Belső elektromos szerelvények szükség szerinti
javítása, cseréje, egységesítése, pótlása
- Feliratok pótlása, magyar nyelvűre cserélése
- Utas ajtók és ládaajtók javítása (gömbfejek,
csapágyak, csuklópántok, kihúzó-fészkek, gázrugók,
zárak javítása, szükség szerinti cseréje, tömítőgumik
cseréje)
- Utas ajtó gumi élek cseréje
- Járműpadló teljes cseréje impregnált, BB/CP víz- és
főzésálló rétegelt lemezre
- PVC padlóborítás cseréje (csúszásmentes szilíciumos,
kopásálló), teljes felületen történő ragasztással
- Szerelőnyílások javítása vagy cseréje, szigetelése,
fedelek szükség szerinti cseréje
- Tetőlemez javítás, szigetelés
- Tetőkárpit csere
- Tetőszellőzők javítása, szigetelőgumik cseréje
- Esővető lécek cseréje
- Műanyag karosszéria elemek javítása, szükség szerinti
cseréje
- Hátsó lámpafészkek javítása
- Lépcsőszegélyek cseréje
- Teljes külső és belső fényezés kétkomponensű, gyári
minőségű festékrendszerrel, az arculatnak megfelelő
színösszeállításban
- Kábelátvezetések biztonságossá tétele
- Nyitható ablakok tömítésének javítása, beázás,
megszüntetése
- Kisfődarabok, ülések, felszerelések szakszerű
visszaszerelése
- Ajtók, oldalláda ajtók, oldalüvegek, szélvédők
visszaszerelése
- Első napellenzők javítása
- Vízszintes oldal-díszlécek cseréje műanyag
bevonatúra, függőleges díszlécek cseréje fényezett
alumíniumra
- Motorfelújítás
- Turbófeltöltő, hengerfej, lendkerék, kipufogódob
csere
- Kuplungszerkezet, tárcsa, kinyomó csapágy csere
- Sebességváltó és retarder felújítása
- Kardántengely csere
- Differenciálmű felújítása
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- Futómű tartóelemek (panhardrudak) felújítása,
cseréje
- Elsőhíd talpcsapágyak, függőcsapszegek cseréje
- Fékszerkezetek, fékdobok, fékkulcsok, fékkarok
felújítása, cseréje
- Első- hátsó agy csapágyak, szimeringek cseréje
- Lengéscsillapítók cseréje
- Légrugó tartók, (H-gerendák) cseréje
- Kormánymű felújítása (km-től függően)
- Kormányrudazat felújítása
- Légrugók, szintezőszelepek felújítása
- Légfékszerelvények, pedáltaposók cseréje,
felújítása,
- Gázhuzal, vagy E gázvezérlő csere
- TRIGON vagy azzal egyenértékű sebességváltó
működtető rendszer beépítése kompletten (E95
nem)
- Motorhűtő csere
- Páramentesítő radiátorok cseréje
- Befúvó motorok cseréje
- Ventillátorvezérlő és működtető elemek felújítása

- Ablaktörlő mechanika, karok és lapátok cseréje
- Komplett kábelköteg csere
- Akkumulátorok és főkábelek cseréje
- Külső lámpatestek és prizmák cseréje
- Belső világítótestek cseréje
- Utastéri fűtőtestek cseréje
- Fűtőkészülék csere
- Gumiabroncsok cseréje (6 db új Barum vagy azzal
egyenértékű)
- Fődarabok szakszerű visszaszerelése
- Teljes diagnosztika
- Fagyállóval való feltöltés
- Külső és belső takarítás
- Analóg menetíró készülék cseréje digitálisra, a
szükség szerinti átalakításokkal (jeladók kiépítése,
sebességmérő óra beszerelése) illesztéssel
- Műszaki vizsgáztatás
- Végátvétel aknás vizsgálattal, eső és futópróbával
valamint teljes működés ellenőrzéssel, előzetes
egyeztetéssel

3. A választott eljárás fajtája: a Kbt. XIV. fejezete szerinti, közösségi értékhatárokat elérő, hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos eljárás.
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: az eljárást megindító felhívás 2013. augusztus 31. napján jelent meg
2013/S 169-294031 iktatószámon az Európai Unió hivatalos lapjában.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: I., II., III. részajánlati körökben: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak
megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): I. és a III. részajánlati
körben 1 db, II. részajánlati körben: 2 db.
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti
tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
I. részajánlati körben: Az „UNIVERZÁL 2013” konzorcium, székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 46. (konzorciumi tagok: Autó-Univerzál Kft. székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6., IK
Járműtechnika Kft. székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. „GENERAL SERVICE” Kft. székhelye:
5000 Szolnok, Nagysándor József utca 24.) közös ajánlattevők.
Ajánlati ár
Az igényelt előleg mértéke
Az előírt 3 évet meghaladó jótállási idő mértéke

134.000.000 (nettó HUF).
0%
0 év
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II. részajánlati körben: Az „UNIVERZÁL 2013” konzorcium, székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 46. (konzorciumi tagok: Autó-Univerzál Kft. székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6., IK
Járműtechnika Kft. székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. „GENERAL SERVICE” Kft. székhelye:
5000 Szolnok, Nagysándor József utca 24.) közös ajánlattevők.
Ajánlati ár
Az igényelt előleg mértéke
Az előírt 3 évet meghaladó jótállási idő mértéke

84.000.000,- (nettó HUF).
0 %
0 év

III. részajánlati körben: Az „UNIVERZÁL 2013” konzorcium, székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 46. (konzorciumi tagok: Autó-Univerzál Kft. székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6., IK
Járműtechnika Kft. székhelye: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. „GENERAL SERVICE” Kft. székhelye:
5000 Szolnok, Nagysándor József utca 24.) közös ajánlattevők.
Ajánlati ár
Az igényelt előleg mértéke
Az előírt 3 évet meghaladó jótállási idő mértéke

19.500.000,- (nettó HUF).
0 %
3 év + 0 év

Alkalmasság indokolása: ajánlattevő mind a három részajánlati körben a felhívásban előírtaknak megfelelően
igazolta, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség
esetén részenként):
I.-II.-III. rk -ben
Az elbírálás részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is)

A részszempontok
súlyszámai (adott esetben
az alszempontok
súlyszámai is)
1. Ajánlati ár (nettó HUF)
70
2. Az igényelt előleg mértéke (maximum
15
30 %) (%)
3. Az előírt 3 évet meghaladó jótállási
30
idő mértéke (maximum 5 év többlet) (év)
A súlyszámmal szorzott értékelési
pontszámok összegei ajánlattevőnként:

„Univerzál 2013” konzorcium
Értékelési pontszám
Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata
100,00
7.000,00
100,00
1.500,00
100,00

3.000,00
11.500,00

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám
alsó és felső határának megadása: 1-100
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek)
az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi
elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1., és 2. részszempont (ajánlati ár, és az
előleg mértéke) értékelésénél a legalacsonyabb (az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb) megajánlás kapja a
maximális pontszámot a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap (ha ez egynél
kevesebb, akkor 1 pontot), kettő tizedes jegyig kerekítve, az ajánlattételi dokumentációban részletezettek
szerint.
X legkedvezőbb / X vizsgált *100
X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
A 3. (többlet jótállás) részszempont értékelésénél a legmagasabb (az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb)
megajánlás kapja a maximális pontszámot a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap (ha
ez egynél kevesebb, akkor 1 pontot), kettő tizedes jegyig kerekítve, az ajánlattételi dokumentációban
részletezettek szerint.
X vizsgált / X legkedvezőbb *100
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X legkedvezőbb = értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat
X vizsgált = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: I. II. III részajánlati körökben: „UNIVERZÁL 2013” konzorcium,
székhelye: 6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. (konzorciumi tagok: Autó-Univerzál Kft. székhelye:
6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6., IK Járműtechnika Kft. székhelye: 8000 Székesfehérvár,
Vásárhelyi út 5. „GENERAL SERVICE” Kft. székhelye: 5000 Szolnok, Nagysándor József utca 24.)
közös ajánlattevők.
Az ellenszolgáltatás összege: I rk: nettó 134.000.000 Ft. A II rk: nettó 84.000.000 Ft. A III rk: nettó
19.500.000 Ft.
Kiválasztásának indoka: ajánlattevő nyújtotta be az egyetlen érvényes és alkalmas ajánlatot, amely megfelel
az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013. szeptember 30.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: a Kbt. 124. § (8) bekezdése
alapján a Kbt. 124. (6) bekezdésében meghatározott 10 napos időtartam lejárta előtt is megköthető a
szerződés, mivel az I és III részajánlati körben csak egy jelentkezés és ennek megfelelően egy ajánlat érkezett,
II részajánlati körben pedig bár 2 db jelentkezés érkezett, de a másik jelentkezés elkésett, és ezért érvénytelen
volt és az erre vonatkozó döntés ellen a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintett számára lejárt.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. szeptember 30.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. szeptember 30.
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21.* Az összegezés javításának indoka: 22.* Az összegezés javításának időpontja: 23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: 24.* Egyéb információk: -
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