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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 

Postai cím: Eötvös utca 21. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1067 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

Személyszállítási szolgáltatás beszerzése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 
Vállalkozási szerződés „Személyszállítási szolgáltatás beszerzése” tárgyban 
Keretösszeg: nettó 38 640 000 Ft 
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre 
bocsátott szerződéstervezet tartalmazza. 
 
A teljes mennyiséggel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott 
műszaki leírás tartalmazza.. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:  

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg 
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2  

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 
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V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1. 

Ajánlattevő neve: Geo-Busz Trading Bt. 

Székhelye: 
 

1161 Budapest, Csömöri út 114. 

 
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek: 

 Bírálati részszempontok    

1. 
 1 darab kisbusz ára napi 8 órás 
sofőrszolgáltatással, napi maximum 70 
km futással 

nettó 23 000 Ft/nap/kisbusz 

     

2.  
Túlfutási díj (napi 70 km feletti futáson 
felüli futás díja) 

nettó 150 Ft/km 

     

3.  

Késedelmi kötbér (járatkimaradás 
esetén érintett járatonként a kötbér 
mértéke egy kisbusz egy napi nettó 
díjának …. %-a) minimum 50% 

 100 %   

     

4.  
Sofőrszolgálat díja a napi 8 órás 
elváráson felül (maximum napi 2 óra) 

nettó 1 000 Ft/ óra/sofőr 

 

 
Az ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot 
nyújtott be. 

 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 
1. 

Ajánlattevő neve: Geo-Busz Trading Bt. 

Székhelye: 

 

1161 Budapest, Csömöri út 114. 

 
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek: 

 Bírálati részszempontok    

1. 
 1 darab kisbusz ára napi 8 órás 
sofőrszolgáltatással, napi maximum 70 
km futással 

nettó 23 000 Ft/nap/kisbusz 

     

2.  
Túlfutási díj (napi 70 km feletti futáson 
felüli futás díja) 

nettó 150 Ft/km 

     

3.  

Késedelmi kötbér (járatkimaradás 
esetén érintett járatonként a kötbér 
mértéke egy kisbusz egy napi nettó 
díjának …. %-a) minimum 50% 

 100 %   
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4.  
Sofőrszolgálat díja a napi 8 órás 
elváráson felül (maximum napi 2 óra) 

nettó 1 000 Ft/ óra/sofőr 

 

Az ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot 
nyújtott be. 

 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az 
adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak 
a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: - 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

 

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: 2 

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

1. 

Ajánlattevő neve: Geo-Busz Trading Bt. 

Székhelye: 
 

1161 Budapest, Csömöri út 114. 

 
A Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek: 
 

 Bírálati részszempontok    

1. 
 1 darab kisbusz ára napi 8 órás 
sofőrszolgáltatással, napi maximum 70 
km futással 

nettó 23 000 Ft/nap/kisbusz 

     

2.  
Túlfutási díj (napi 70 km feletti futáson 
felüli futás díja) 

nettó 150 Ft/km 

     

3.  

Késedelmi kötbér (járatkimaradás 
esetén érintett járatonként a kötbér 
mértéke egy kisbusz egy napi nettó 
díjának …. %-a) minimum 50% 

 100 %   

     

4.  
Sofőrszolgálat díja a napi 8 órás 
elváráson felül (maximum napi 2 óra) 

nettó 1 000 Ft/ óra/sofőr 

 
A megjelölt Ajánlattevő ajánlata érvényes, minden szempontból megfelel az eljárást megindító felhívásban, a 
Közbeszerzési Dokumentumokban, és a jogszabályokban foglalt feltételeknek, valamint a legjobb ár-érték arányú 
ajánlat is a megjelölt ajánlattevő nevéhez fűződik. 

 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2  - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 - 
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2016/04/……… / Lejárata: 2016/04/………. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/04/……. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/04/……… 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

 

________________________________________________________________________________________________
_________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 


