„Mobilizált ügyfélszolgálat beszerzése a Vas Megyei Kormányhivatal
részére.”
Közbeszerzési Értesítő száma:

Beszerzés tárgya:

Hirdetmény típusa:

Eljárás fajtája:

Közzététel dátuma:
Iktatószám:

2018/67
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési
Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113.
§ szerinti nyílt eljárás
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési
Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113.
§ szerinti nyílt eljárás
2018.04.09.
5418/2018

CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

34000000-7
Vas Megyei Kormányhivatal
Árubeszerzés

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Általános közigazgatás

SCORPIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Regionális/helyi szintű

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vas Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK15403
Postai cím: Berzsenyi tér 1.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Orbán-Németh Eszter
Telefon: +36 94517194
E-mail: orban-nemeth.eszter@vas.gov.hu
Fax: +36 94517105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
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A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
2

Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: „Mobilizált ügyfélszolgálat beszerzése a Vas Megyei Kormányhivatal részére.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34000000-7

II.1.3) A szerződés típusa Építési beruházás x Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat megvalósítása
keretében 1 darab, az állami normatíva áruszállító haszongépjárművek (kistehergépkocsi) 3.
kategóriájába sorolt új átalakított haszongépjármű beszerzése, és kialakítása.
Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában az állami normatívában meghatározott
felszereltség követelményeket meghaladó elvárásokat is megjelöl.
A gépjármű átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva
történik.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13449500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) Elnevezés: „Mobilizált ügyfélszolgálat beszerzése a Vas Megyei Kormányhivatal részére.”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

34000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A mobilizált ügyfélszolgálat biztosításához szükséges műszaki
követelmények
1. Gépjárművel szembeni követelmények
1.1. Műszaki adatok:
- Furgon jellegű (zártdobozos) kialakítás
- Hengerűrtartalom: minimum 2000 cm3
- Teljesítmény: minimum 129 LE (95 kw)
- Tengelytáv: 3800-4600 mm
- Ülések száma: 3 db ülés (elől)
- Maximális össztömeg: maximum 3500 kg
- Magasság: minimum 2500 mm
- Szélesség: minimum 1700 mm
- Hosszúság: minimum 6300 mm
a) vezetőfülke:
o Szimpla vezetőfülkés változat 2 db ajtóval
b) raktér:
o 2 db oldalsó tolóajtó, továbbá 1 db kétszárnyú hátsó ajtó
o 2 db oldalsó tolóablak a raktérben, (vezető fülke oldalán „teli” tolóajtó, a jármű ezzel szemközti
oldalán lévő tolóajtón 1 db tolóablak valamint közvetlenül mellette a raktéren 1 db tolóablak)
o Raktér ablakaira fényvédő fólia bevonat felhelyezése
o A raktér tetején 1 db tetőablak (védőfólia bevonat nélkül)
1.2. Biztonság
- Menetstabilizátor (ESP)
- kipörgésgátló (ASR)
- Első ködfényszórók
- Elektromos indításgátló
- Motorvédő lemez
1.3. Kényelem
- Elektromos fényszórómagasság-állítás
- Manuális klímaberendezés
- Szervokormány, állítható kormánymagasság
- Magasságban állítható vezetőülés kartámasszal és deréktámasszal
- Elektromos első ablakemelők
- Elektromos fényszórómagasság-állítás
- Elektromosan állítható, fűthető visszapillantó tükör
1.4. Külső-belső elemek
- Megerősített generátor és akkumulátor
- Megerősített felfüggesztés
- Sárfogó gumik elől-hátul
- Pótkerék (normál méretű)
- Színezett üvegezés
1.5. Megjelenés:
- Szín: Fehér,
- Külső design: mindenekelőtt a kormányablak arculati kézikönyvben meghatározottak szerint,
továbbá a megrendelő kormányhivatallal történő egyeztetés alapján.
2. A beszerzett gépjármű átépítésével kapcsolatos elvárások:
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2.1. Berendezési tárgyak
- 2 db szék a vezetőfülke felőli oldalon (ügyintézők részére, irodai szék)
- 2 db ügyfél szék (ügyintézői munkaállomással szemben, rögzített, lehajtható kivitel)
- 1 db asztal a photobox mellett
- Asztalból kihúzható fiók a scanner részére (1 db)
- Zárható szekrények
- Hűtőszekrény (60 literes)
- Mikrohullámú sütő
- Külön áramforrás (irodai eszközöknek, világításnak) - aggregátor
2.2. Okmányirodai funkciót biztosításához szükséges átalakítás;
- „Ügyintézői tér” mérete legalább 3000 mm x 1450 mm
- „Csomagtér” (hűtő, aggregátor és a tároló szekrények részére) kialakítása, minimum 700 mm x
1450 mm méretben
- Elektromos hálózat kiépítése (vezetékelés, csatlakozók, elosztók, feszültségszabályzók)
- WLAN kiépítés (vezetéknélküli hálózat a feladatellátáshoz)
- Vezetőfülke, valamint a raktér külön klimatizálhatósága. A raktér esetében a hűtés és fűtés akár
álló helyzetben is üzemeltethető legyen.
- Raktér megfelelő belső megvilágításának kiépítése (led fényorrások)
- „Betáp-egység” (áramvételezés külső forrásból) biztosítása, 30 méter erősáramú kábel
- Photobox helyiség kialakítása (900 mm x 1300 mm) a megfelelő megvilágítással és háttérrel. A
kamerával szembeni fal fehér borítást kap. A fényforrásokat úgy szükséges beépíteni, hogy
megfelelő fényerő biztosítása mellett mind a háttér, mind pedig az ügyfél árnyékmentes, megfelelő
megvilágítást kapjon és a világítótestek a kamera fókuszát ne zavarják.
- Informatikai eszközök üzemszerű működéséhez szükséges hálózat kiépítése. (vezetékelés, hálózati
végpontok kiépítése, munkaállomások üzemszerű használatához szükséges csatlakozók beépítése,
kábelcsatornák kialakítása).
- A cisco routert valamint a switch-et olyan helyen szükséges elhelyezni, hogy az eszközök
üzembiztos működése túlmelegedés nélkül biztosított legyen. (Az informatikai eszközök
beszerzéséről a megrendelő kormányhivatal - az arra jogosult szerv közreműködésével gondoskodik)
- berendezési tárgyakkal szembeni elvárások
o Rögzíthetőség (a menet közbeni sérülések elkerülésére)
o Egyszerű kiszerelhetőség (a gépjármű egyéb céllal történő felhasználhatóságához)
2.3. Gépjármű átalakításával kapcsolatos további elvárások
- Állófűtés
- Ventilátor + befúvó
- Álló klíma
- Inverter
- 2 kg-os poroltó készülék
- „Akkumulátor-figyelő”
- Akkumulátor 2db 180 AH
- Töltő
- Teljes akadálymentesítés rámpával (kihúzható rámpa 700 mm széles)
- Sárga lámpa LED-es 1 db (jármű tetejére)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
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II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Energetikai hatás (fogyasztás: l/100km) 5
2 CO2 kibocsátás (g/km) 5
3 NOx kibocsátás (g/km) 5
4 Részecske kibocsátás (g/km) 5
5 Jótállás 20
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 60
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
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A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adásvételi szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2018/03/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: SCORPIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pomázi út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: info@scorpio.hu
Telefon: +36 13202100
Internetcím(ek): (URL) http://scorpio.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12194432-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16748640
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13449500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felépítmény
kivitelezési részfeladatok, gépkocsi vizsgáztatása, engedélyeztetése, alapjármű garanciális időn
belüli szervízelése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
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nem Európai Unió
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: SCORPIO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pomázi út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12194432-2-41
Hivatalos név: Tornádó International Jármű - és Gépgyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csomorkányi utca 100.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
Hivatalos név: CPM Hungary Kft.
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kasza u. 5.
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 6100
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22630777-2-03
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/04/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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