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neve:
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Nemzeti Választási Iroda

Postai cím:

Alkotmány Utca 3

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU11

Dr.

Barna

barnao@barnao.hu

EKRSZ_
82965990

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

Postai irányítószám:

1054

Ország:

Magyarország

Orsolya
+36 17953133

Fax:

+36 17950788

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.valasztas.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.valasztas.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
takarítási feladatok ellátása az NVI részére 2020

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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2020.03.02 23:48:08

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Vállalkozási szerződés keretében "Takarítási feladatok ellátása a Nemzeti Választási Iroda részére 2020" A Nemzeti Választási Iroda (a
továbbiakban: NVI) takarítási szolgáltatást kíván beszerezni az alábbi műszaki leírás alapján. A szerződés időtartama: 2020. február 1től 2021. január 31-ig vagy a rendelkezésre álló nettó 36.240.000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig. A szerződéses feladat
elvégzésének helyszíne: NVI székhelye, 1054 Budapest, Alkotmány utca 3. Takarítandó felület összesen: 3.676 négyzetméter, melyből:
Kő: 1.436 négyzetméter Parketta: 1.772 négyzetméter PVC: 191 négyzetméter Padlószőnyeg és szőnyeg: 81 + 196 négyzetméter.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) 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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.11.18
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

12

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
BBM Budaber Zrt., Magyarország 1204 Budapest, Török Flóris Utca 114.

Adószáma
12839023243

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra): 3 495 A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 880 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább
90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem): Igen Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2)

EKR001434392019

bekezdés alapján hiánypótlás és felvilágosítás kérés szükségessége merült fel, amelyeknek teljesítésére irányuló felhívásnak az
ajánlattevő határidőben megfelelően eleget tett. Az ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, és a jogszabályokban foglaltaknak, ezért érvényes.

DETA-ÉP Épületszerviz Kft., Magyarország 1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32

13939683242

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra): 3 830 A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 850 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább
90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem): Igen Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2)
bekezdés alapján hiánypótlás és felvilágosítás kérés szükségessége merült fel, amelyeknek teljesítésére irányuló felhívásnak az
ajánlattevő határidőben megfelelően eleget tett. Az ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, és a jogszabályokban foglaltaknak, ezért érvényes.

FAKULTÁS FM Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 5093 Vezseny, Templom
Utca 1.

26497350216

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra): 2 995 A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 850 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább
90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem): Igen Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2)
bekezdés alapján hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek teljesítésére irányuló felhívásnak az ajánlattevő határidőben
megfelelően eleget tett. Az ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és a
jogszabályokban foglaltaknak, ezért érvényes.

KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1068 Budapest, Király Utca 80

11788515242

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra): 3 049 A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 850 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább
90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem): Igen Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2)
bekezdés alapján felvilágosítás kérés szükségessége merült fel, amelynek teljesítésére irányuló felhívásnak az ajánlattevő
határidőben megfelelően eleget tett. Az ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban,
és a jogszabályokban foglaltaknak, ezért érvényes.

Rokko Hungary Kft., Magyarország 1146 Budapest, Istvánmezei Út 2/a. 5. em. / 502.

14577943242

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra): 3 000 A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 880 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább
90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem): Igen Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2)
bekezdés alapján hiánypótlás, felvilágosítás kérés, és árindokolás szükségessége merült fel, amelyeknek teljesítésére irányuló
felhívásnak az ajánlattevő határidőben megfelelően eleget tett. Az ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt megjelenítő
nem érvénytelen ajánlatot, ezért az ajánlatkérő felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján a szükséges igazolások, nyilatkozatok
benyújtására, amely felhívásnak az ajánlattevő határidőben eleget tett. A benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban hiánypótlási
felhívás kiküldésének szükségessége merült fel, amely felhívásnak az ajánlattevő határidőben, megfelelően eleget tett, így az
ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és a jogszabályokban foglaltaknak, ezért
érvényes.

S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 9600 Sárvár, Batthyány Utca 63.

23490103218

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra): 3 341 A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 850 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább
90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem): Igen Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2)
bekezdés alapján hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek teljesítésére irányuló felhívásnak az ajánlattevő határidőben
megfelelően eleget tett. Az ajánlat megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és a
jogszabályokban foglaltaknak, ezért érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

BBM Budaber Zrt.

9141.40

Szöveges értékelés:
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Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám: 60 - pontszám: 85,69 - súlyozott pontszám: 5141,40 A teljesítés
során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő pótlékok és
járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra) - súlyszám: 25 - pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 2500,00
Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/
nem) - súlyszám: 15 - pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 1500,00

DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Szöveges értékelés:

8652.00

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám: 60 - pontszám: 78,20 - súlyozott pontszám: 4692,00 A teljesítés
során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő pótlékok és
járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra) - súlyszám: 25 - pontszám: 98,40 - súlyozott pontszám: 2460,00
Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/
nem) - súlyszám: 15 - pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 1500,00

FAKULTÁS FM Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám: 60 - pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 6000,00 A teljesítés
során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő pótlékok és
járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra) - súlyszám: 25 - pontszám: 98,40 - súlyozott pontszám: 2460,00
Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/
nem) - súlyszám: 15 - pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 1500,00

KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft.
Szöveges értékelés:

9989.80
Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám: 60 - pontszám: 99,83 - súlyozott pontszám: 5989,80 A teljesítés
során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő pótlékok és
járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra) - súlyszám: 25 - pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 2500,00
Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/
nem) - súlyszám: 15 - pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 1500,00

S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

9853.80

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám: 60 - pontszám: 98,23 - súlyozott pontszám: 5893,80 A teljesítés
során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő pótlékok és
járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra) - súlyszám: 25 - pontszám: 98,40 - súlyozott pontszám: 2460,00
Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/
nem) - súlyszám: 15 - pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 1500,00

Rokko Hungary Kft.
Szöveges értékelés:

9960.00

9338.40

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám: 60 - pontszám: 89,64 - súlyozott pontszám: 5378,40 A teljesítés
során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő pótlékok és
járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra) - súlyszám: 25 - pontszám: 98,40 - súlyozott pontszám: 2460,00
Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/
nem) - súlyszám: 15 - pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 1500,00

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja (legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok) szerint történik. 1. Nettó
ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám: 60 2. A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra) - súlyszám: 25 3. Vállalja-e, hogy a teljesítés során
legalább 90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem) - súlyszám: 15 A módszerek ismertetése, amellyel az
ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempontra adott ajánlat a fordított arányosítás (Közbeszerzési
Hatóság útmutatója /KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21./ A.1.ba) pont) módszerével kerül értékelésre az alábbi képlet alapján
: P = (Alegjobb : Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke Avizsgált: a vizsgált ajánlat
tartalmi értéke A 2. részszempontra adott ajánlat az egyenes arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója /KÉ 2016. évi 147. szám;
2016. december 21./ A.1.bb) pont) módszerével kerül értékelésre az alábbi képlet alapján: P = (Avizsgált : Alegjobb) x (Pmax - Pmin) +
Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó
határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke A 3. részszempontra adott ajánlat
az abszolút pontozás módszerével kerül értékelésre, ahol az 'igen' válasz 100 pontot, a 'nem' 0 pontot ér. Az egyes szempontokra adott
pontszámok ezt követően, az adott szempontokhoz tartozó súlyszámmal felszorzásra kerülnek, és ezeknek az eredménye a súlyozott
pontszám. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek a súlyozott pontszámok összeadásának eredménye, azaz a
súlyozott összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatkérő a súlyozott összpontszámot két tizedes jegyre kerekítve vizsgálja.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
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Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Rokko Hungary Kft., Magyarország 1146 Budapest, Istvánmezei Út 2/a. 5. em. / 502.

14577943242

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra): 3 000 A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 880 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább
90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem): Igen Az ajánlat megfelel az eljárást megindító
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és a jogszabályokban foglaltaknak, ezért érvényes, és ez tartalmazza a legjobb
ár-érték arányú ajánlatot.
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

EVENTSEC Vagyonvédelmi Kft., Magyarország 1138 Budapest, Váci Út 152-156.

14704611241

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra): 2 390 A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 850 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább
90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem): Nem Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2)
bekezdés alapján hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek teljesítésére irányuló felhívásnak az ajánlattevő nem tett
eleget, ezért az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert nem felel meg az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az alábbi okokból. Az ajánlattevő az alábbi
dokumentumokat nem csatolta ajánlatához, és azokat a hiánypótlás keretében sem nyújtotta be: - nyilatkozat a Kbt. 66. § (6)
bekezdése és a 67. § (1) bekezdése szerint - nyilatkozat egészségügyi követelményekről - nyilatkozat munka-, balesetvédelmi-,
valamint tűzvédelmi előírások betartásának és betartatásának biztosításáról - nyilatkozat a takarításhoz használt fertőtlenítő- és
tisztítószerekről - az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (ha igénybe vesznek) vonatkozásában az
aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlat részeként pdf formátumban a nyilatkozatok aláírójának
aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás¬mintája vagy ezzel egyenértékű okirat - a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt, és amely tartalmazza az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben
elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1)-(2)
bekezdései alapján részletes, tételes, számszaki árindokolást kért a felolvasólapon megajánlott nettó ajánlati ár tekintetében az
ár megalapozottsága vonatkozásában, amely dokumentumot az ajánlattevő nem nyújtotta be, ezért nem állapítható meg az általa
megajánlott ár megalapozottsága.

Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1091 Budapest, Ifjúmunkás
Utca 14. I. lph. 2/8.

26739919243

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra): 3 499 A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 889 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább
90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem): Nem Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2)
bekezdés alapján hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek teljesítésére irányuló felhívásnak az ajánlattevő nem tett
eleget, ezért az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert nem felel meg az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az alábbi okokból. 1. Az ajánlattevő nem
nyújtotta be az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről a nyilatkozatok aláírójának aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás¬mintáját vagy ezzel egyenértékű okiratot. 2. Az
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ajánlatban csatolt, és a hiánypótlás keretében nem javított, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
közötti előszerződésben nem szerepel valamennyi szükséges elem, és az pusztán általános megfogalmazást tartalmaz, nem tér ki
arra, hogy a szerződés teljesítése során az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet pontosan milyen munkanemek kapcsán
, milyen feladatokat lát el. 3. Az ajánlattevő sem a Kbt. 66. § (6) bekezdése és a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 1.
pontjában, sem az EKR-ben az eljárásban az ajánlattevő részéről részt vevő gazdasági szereplők között nem jelölte meg a C. S.
Kft.-t, és azt hiánypótlás keretében sem pótolta. 4. Az ajánlattevő ajánlatában úgy nyilatkozott, hogy a szerződés teljesítéséhez
alvállalkozót kíván bevonni, illetve egyidejűleg a 3. értékelési részszempont vonatkozásában („Vállalja-e, hogy a teljesítés során
legalább 90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem)”) ’igen’ választ adott, ezért az ajánlatkérő
felvilágosítás kérés keretében kérte bemutatni - a műszaki leírásban meghatározott ajánlatkérői létszámigényre (8 fő)
figyelemmel - hogy az alvállalkozó bevonása mellett az ajánlattevő hogyan tud megfelelni a 90%-os vállalásnak, amely kérésnek
az ajánlattevő nem tett eleget.

FRANK 54 Kereskedelmi, Szolgáltató, Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Korlátolt Felelősségű
Társaság, Magyarország 1224 Budapest, Dukát Utca 50

11991944243

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra): 2 385 A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 879 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább
90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem): Igen Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (1)-(2)
bekezdései alapján részletes, tételes, számszaki árindokolás kérés szükségessége merült fel a felolvasólapon megajánlott nettó
ajánlati ár tekintetében, amelynek teljesítésére irányuló felhívásnak az ajánlattevő nem tett eleget, ezért az ajánlat érvénytelen a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, mert nem állapítható meg az általa megajánlott ár megalapozottsága.

HSC Kft., Magyarország 2030 Érd, Duna Utca 35

12409152213

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra): 3 890 A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 2 125 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább
90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem): Igen Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2)
bekezdés alapján hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek teljesítésére irányuló felhívásnak az ajánlattevő nem tett
eleget, ezért az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert nem felel meg az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az alábbi okokból. 1. Az ajánlattevő nem
nyújtotta be az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről a nyilatkozatok aláírójának aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás¬mintáját vagy ezzel egyenértékű okiratot. 2. Az
ajánlattevő sem a Kbt. 66. § (6) bekezdése és a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban, sem az EKR-ben az eljárásban az
ajánlattevő részéről részt vevő gazdasági szereplők között nem jelölte meg egyértelműen a bevonni kívánt alvállalkozókat, így
ezek személye nem állapítható meg. 3. Az ajánlattevő ajánlatában úgy nyilatkozott, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót
kíván bevonni, illetve egyidejűleg a 3. értékelési részszempont vonatkozásában („Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %
-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem)”) ’igen’ választ adott, ezért az ajánlatkérő felvilágosítás kérés
keretében kérte bemutatni - a műszaki leírásban meghatározott ajánlatkérői létszámigényre (8 fő) figyelemmel - hogy az
alvállalkozó bevonása mellett az ajánlattevő hogyan tud megfelelni a 90%-os vállalásnak, amely kérésnek az ajánlattevő nem tett
eleget.

LVM Vagyonvédelem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország
2013 Pomáz, Jankovich Gyula Utca 12/a

24156143213

Nettó ajánlati ár (nettó Ft/fő/óra): 2 625 A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 850 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább
90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem): Igen Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2)
bekezdés alapján hiánypótlás, felvilágosítás kérés és árindokolás kérés szükségessége merült fel, amelyeknek teljesítésére
irányuló felhívásnak az ajánlattevő eleget tett. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert nem felel
meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az alábbi
okból. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdései alapján részletes, tételes, számszaki árindokolást kért a felolvasólapon
megajánlott nettó ajánlati ár tekintetében az ár megalapozottsága vonatkozásában. Az ajánlattevő az árindokolást megadta,
amelyet az ajánlatkérő az alábbi indokokkal nem fogad el. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban a „Legalább bruttó (munkáltatót
terhelő pótlékok és járulékok nélkül) 1850,- Ft/fő/óra. A bruttó 1850,- Ft/fő/óra alatti megajánlások az ajánlat érvénytelenségét
eredményezik.” előírást fogalmazta meg. Az LVM Vagyonvédelem Kft. ajánlatában vállalta, hogy a munkáltatót terhelő pótlékok
és járulékok nélkül a munkavállalóival 1850,- Ft/óra összegben köt szerződést. Az árindoklás 4. oldalán kezdődő táblázat 1.
pontjában szereplő „Alapbér” 1577,5 Ft/óra összegben került rögzítésre. Ezen alapbér összeggel került kiszámításra és
levezetésre a szabadság, a betegszabadság, továbbá a 2. pontban szereplő bérpótlékok összege, melyek együttesen
eredményezik az ajánlattevő által vállalt 1850,- Ft/óra összegű díjazást a munkavállalók részére. Az árindoklás nem támasztja alá
az ajánlatban vállalt 1850,- Ft/óra összegű, munkáltatót terhelő pótlékok és járulékok nélküli vállalást: Az alapbérként megadott
1577,5 Ft/óra összeggel és 174 órával 274.485,- Ft/hó összeggel számol az ajánlattevő a szabadság, a betegszabadság és a
bérpótlékok esetében, amelyek együttesen eredményezik az 1850,- Ft/óra díjazást. Abban az esetben, ha a munkavállaló rendes
szabadságot vesz ki, akkor az erre az időre eső távolléti díj számításának alapja nem az 1850,- Ft/óra, hanem az alapbérként
megjelölt 1577,5 Ft/óra. Továbbá ha az adott munkavállaló nem dolgozik a munkaszüneti napokon, őt nem illeti meg a
munkaszüneti napi pótlék összege (a táblázatban feltüntetett 60,27 Ft/óra összeg), így részére nem kerül kifizetésre az
ajánlatban vállalt 1850,- Ft/óra díjazás.

T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 1038 Budapest, Ráby Mátyás Utca 26
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14883664241

AMADORES Korlátolt Felelősségű Társaság 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196. T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26 közös ajánlattevők Nettó ajánlati ár (
nettó Ft/fő/óra): 3 280 A teljesítés során alkalmazott dolgozók számára biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő
pótlékok és járulékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 850 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját
munkavállalóként foglalkoztatja a dolgozókat (igen/nem): Igen Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2) bekezdés alapján
hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek teljesítésére irányuló felhívásnak az ajánlattevő nem megfelelően tett eleget,
ezért az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mert nem felel meg az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, az alábbi okokból. 1. Az AMADORES
Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevő a hiánypótlás keretében benyújtott Kbt. 66. § (6) bekezdése és a 67. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatában nem nyilatkozott arról, hogy hogyan kíván megfelelni az M/1 alkalmassági követelménynek. 2
. A hiánypótlás keretében benyújtott közös ajánlattételről szóló megállapodás a kifejezetten erre külön is kitérő hiánypótlási
felhívás ellenére nem tartalmazza, hogy a szerződés teljesítése során a közös ajánlattevők milyen munkamegosztás alapján,
milyen feladatokat látnak el, hanem csak általános megfogalmazást tartalmaz.

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:
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