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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 

Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. [AK15459] 

Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1087 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:   DESIRO motorkocsi alkatrészek javítása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:   

DESIRO motorkocsi alkatrészek javítása 4 részben; összesen 178 db javítandó tétel az alábbiak szerint: 

1. rész: Hajtóművek javítása; 26 db 

2. rész: Villamos berendezések javítása; 46 db 

3. rész: Mágneses sínfékek javítása; 60 db 

4. rész: BOSCH adagolók javítása; 46 db 

A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. 

 

A szerződés keretösszege az 1. rész tekintetében: nettó 40.327.529,- Ft. 

A szerződés keretösszege a 2. rész tekintetében: nettó 26.052.046,- Ft. 

A szerződés keretösszege a 3. rész tekintetében: nettó 11.616.000,- Ft. 

A szerződés keretösszege a 4. rész tekintetében: nettó 39.904.425,- Ft. 

Ajánlatkérő, valamennyi rész tekintetében a szerződéses keretösszeg 50%-áig vállal lehívási kötelezettséget. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

 a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XVII. fejezete alapján, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti eljárás 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: nemzeti eljárási rend szerinti tárgyalásos 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  

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

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

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: - 



V. szakasz: Az eljárás eredménye 

A szerződés száma: [1] Rész száma: [1] Elnevezés: Hajtóművek javítása 

Az eljárás eredményes volt [X] igen [  ] nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ  

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

[  ]   A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: - 

[  ]   A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás [  ]   igen [  ]   nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők  

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

V.2 Az eljárás eredménye  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

 A beérkezett ajánlatok száma: [1] azaz egy darab 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

Ajánlattevő neve: Protruck Kft. 

Székhelye:                     1173 Budapest, Géczi József u. 2. 

A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

Az eljárásban alkalmazott bírálati szempont: legalacsonyabb ár 

 

Nettó ajánlati ár: 40.051.760,- Ft 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése  

(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.) 

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

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: 

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

Ajánlattevő neve: Protruck Kft. 

Székhelye:                     1173 Budapest, Géczi József u. 2. 

Ellenszolgáltatás nettó összege: 40.051.760,- Ft 

A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, és mint egyetlen érvényes ajánlat, egyben a legalacsonyabb árat is tartalmazza, vagyis az értékelési 

szempont alapján a legjobb ajánlatnak minősül. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

 kiválasztásának indokai: 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele  [   ]   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: - 



V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 

 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 

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

 

A szerződés száma: [0] Rész száma: [2] Elnevezés: Villamos berendezések javítása 

Az eljárás eredményes volt [ ] igen [X] nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ  

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

[X]   A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Korábban részvételi jelentkezést sem nyújtottak be, így a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

ezen rész tekintetében eredménytelen az eljárás. 

[  ]   A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás [  ]   igen [  ]   nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők  

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

V.2 Az eljárás eredménye  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

 A beérkezett ajánlatok száma: [0] azaz nulla darab 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése  

(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.) 

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

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: 

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

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

 kiválasztásának indokai: 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele  [   ]   igen [  ]  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: - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 

 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 

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

 

A szerződés száma: [0] Rész száma: [3] Elnevezés: Mágneses sínfékek javítása 

Az eljárás eredményes volt [ ] igen [X] nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ  

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

[X]   A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Korábban részvételi jelentkezést sem nyújtottak be, így a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

ezen rész tekintetében eredménytelen az eljárás. 

[  ]   A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás [  ]   igen [  ]   nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők  

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

V.2 Az eljárás eredménye  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

 A beérkezett ajánlatok száma: [0] azaz nulla darab 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése  

(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.) 

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

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: 

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

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

 kiválasztásának indokai: 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele  [   ]   igen [  ]  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: - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 

 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 



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

 

A szerződés száma: [1] Rész száma: [4] Elnevezés: BOSCH adagolók javítása 

Az eljárás eredményes volt [X] igen [  ] nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ  

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

[  ]   A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: - 

[  ]   A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás [  ]   igen [  ]   nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők  

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

V.2 Az eljárás eredménye  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

 A beérkezett ajánlatok száma: [1] azaz egy darab 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

Ajánlattevő neve: Benedeczki Műhely Kft. 

Székhelye:                     6237 Kecel, Thököly u. 23. 

A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

Az eljárásban alkalmazott bírálati szempont: legalacsonyabb ár 

 

Nettó ajánlati ár: 64.454.818,- Ft 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése  

(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.) 

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

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: 

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

Ajánlattevő neve: Benedeczki Műhely Kft. 

Székhelye:                     6237 Kecel, Thököly u. 23. 

Ellenszolgáltatás nettó összege: 64.454.818,- Ft 

A benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, és mint egyetlen érvényes ajánlat, egyben a legalacsonyabb árat is tartalmazta, vagyis az értékelési 

szempont alapján a legjobb ajánlatnak minősül. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

 kiválasztásának indokai: 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele  [   ]   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: - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 

 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 

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

 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:  

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

 Kezdete: 2016.07.28. / Lejárata: 2016.08.07. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:  (2016/07/27) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:  (2016/07/28) 

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: 

Az 1. és 4. részek tekintetében a szerződés keretösszegre kerül megkötésre az alábbiak szerint: 

 1. rész vonatkozásában: nettó 40.327.529,- Ft keretösszegre 

 4. rész vonatkozásában: nettó 39.904.425,- Ft keretösszegre 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 


