
Szállítási feladatok lebonyolítása vállalkozási keretszerződés keretében 
 

 
A közbeszerzés tárgya: 
A TÁMOP-1.4.2-07/1. azonosító számú, „A mozgáskorlátozott  emberek foglalkoztatását, 
önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat” elnevezésű projekthez 
kapcsolódóan szállítási feladatok lebonyolítása vállalkozási keretszerződés keretében. 

1. részajánlati kör, Belföldi szállítási feladatok: 
A projekt tevékenysége kapcsán, Magyarország valamennyi régiójában és Budapesten 
kialakítandó műhelyek (összesen 7 műhely) működésével kapcsolatos belföldi eszköz-
szállítási feladatok lebonyolítása. Az Ajánlatkérő által kijelölt raktárakból 
mozgáskorlátozott emberek életvitelét segítő eszközök, gyógyászati segédeszközök, 
kórházi berendezések, mozgássérült emberek mozgását könnyítő eszközök és ezek 
alkatrészeinek szállítása. 

 
2. részajánlati kör, Külföldi szállítási feladatok: 
A projekt tevékenysége kapcsán Norvégia, Dánia, Svédország, Belgium, Németország, 
Svájc, Ausztria, Hollandia, Franciaország országokból az együttműködő partnerek 
adományainak a mozgáskorlátozott emberek életvitelét segítő eszközök, gyógyászati 
segédeszközök, kórházi berendezések, mozgássérült emberek mozgását könnyítő eszközök 
és ezek alkatrészeinek szállítása, (küldemény) Magyarországra a kijelölt raktárba. 

 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
1. részajánlati kör 
Legfeljebb havi 5 szállítás, átlagosan viszonylatonként 350 km.  
A 7 műhely esetén legfeljebb 30.000 km kerettel.  
A szállítási össz kilométer keret nem léphető át. 
2. részajánlati kör:  
Műhelyenként 3 beszállítás, a műhelyek megnyitásától kezdődően. 
Azaz összesen a projekt során 21 beszállítás. 
 
Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: 2011. január 5. 
 
A választott eljárás fajtája: Kbt. VI. fejezet, általános egyszerű, a Kbt. 251. § (2) bekezdése 
alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás 
 
Benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 6 db  
 
Eredményes volt-e az eljárás: igen  
 
Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – 
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 
BGS TRANS-IMEX Kft. (2533 Bajót, Kossuth Lajos u. 153.).  
1. részajánlati kör: kért ellenszolgáltatás összege, belföldi szállítási díj (nettó Ft/km): nettó 325 
,- Ft/km 
2. részajánlati kör:kért ellenszolgáltatás összege, külföldi szállítási díj (nettó Ft/km): nettó 
480,- Ft/km 



 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
1). Szám Kft. (2833 Vértestolna, Petőfi u. 61.) ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontja 
alapján érvénytelen, mivel 
- az ajánlat nem tartalmazza a felhívás h) P1) pontjában előírt pénzintézeti nyilatkozatokat!  
- az ajánlat nem tartalmazza a felhívás h) M1) pontja szerinti, a felhívás megküldésének 
napját megelőző 36 hónapban befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait az 
alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel a Kbt. 67. § (3) bekezdés 
a) pontja és Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint.  
- az ajánlat nem tartalmazza a felhívás h) M2) pontja szerinti gépjárművek bemutatását.  
- az ajánlat nem tartalmazza részajánlati körönként a felhívás h) M3) pontja szerinti 
szakemberek bemutatását.  
- az ajánlatban nem a felhívás sz.) 4. a) pontja szerinti, eredeti vagy hiteles cégkivonat került 
benyújtásra.  
- az ajánlat nem tartalmazza a dokumentáció 17.12.) pontja szerinti cégszerűen aláírt 
táblázatot.  
- az ajánlat nem az ajánlati dokumentáció 10.7. pontjában előírt formában került benyújtásra, 
az ajánlat nincs oldalszámozva. 
- Az ajánlatban benyújtott felolvasólap hiányosan került benyújtásra, mivel nem tartalmazza 
az ajánlattevő 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítését.  
2). Földi Elek e.c. (5516 Kőrösladány, Nadányi u. 8.) ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) 
pontja alapján érvénytelen, mivel 
- az ajánlat nem tartalmazza a felhívás h) P1) pontjában előírt pénzintézeti nyilatkozatokat!  
- az ajánlat nem tartalmazza a felhívás h) M1) pontja szerinti, a felhívás megküldésének 
napját megelőző 36 hónapban befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait az 
alkalmasság egyértelmű megítéléséhez szükséges részletezettséggel a Kbt. 67. § (3) bekezdés 
a) pontja és Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint.  
- az ajánlat nem tartalmazza a felhívás h) M2) pontja szerinti gépjárművek bemutatását.  
- az ajánlat nem tartalmazza részajánlati körönként a felhívás h) M3) pontja szerinti 
szakemberek bemutatását.  
- az ajánlat nem tartalmazza a dokumentáció 17.12.) pontja szerinti cégszerűen aláírt 
táblázatot.  
- az ajánlat nem az ajánlati dokumentáció 10.7. pontjában előírt formában került benyújtásra, 
az ajánlat nincs oldalszámozva. 
Az ajánlatban benyújtott felolvasólap hiányosan került benyújtásra, mivel nem tartalmazza az 
ajánlattevő 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minősítését. 
 
Nyertes ajánlattevő neve, címe és ajánlata kiválasztásának indokai: 
BGS TRANS-IMEX Kft. (2533 Bajót, Kossuth Lajos u. 153.). 1. részajánlati kör: kért 
ellenszolgáltatás összege, belföldi szállítási díj (nettó Ft/km): nettó 325 ,- Ft/km; 2. részajánlati 
kör: kért ellenszolgáltatás összege, külföldi szállítási díj (nettó Ft/km): nettó 480,- Ft/km. 
Az ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, az előírt és rendelkezésre bocsátott 
dokumentumok alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és ajánlata a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazta.  
 
Az eredményhirdetés időpontja: 2011. február 8.       
 


