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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
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II.2) A közbeszerzés mennyisége
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II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Vállalkozási szerződés keretében "Őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Választási Iroda részére 2020" Az épület
vagyontárgyainak és az épületben található ingóságok védelme és megőrzése, az azokat veszélyeztető, károsító rendkívüli helyzetek,
továbbá jogsértő cselekedetek megakadályozása, illetve azok kezelése, a vészhelyzetek megszüntetése, az épületben dolgozók
biztonságának és nyugalmának biztosítása, a külvilág felől érkező hatások megszűrésével, az alábbi munkakörök betöltésével: •
recepciós (1 fő) • járőr (2 fő) • (a teljesítésben résztvevők létszáma minimum 8 fő) A szolgáltatás teljesítésében részt vevő személyek
legalább 50 %-ának szolgálati múlttal kell rendelkeznie. A szerződés időtartama: 2020. február 1-től 2021. január 31-ig terjedő
időtartamra vagy az 62.601.000,- Ft + ÁFA keretösszeg kimerüléséig. Az ajánlatkérő szolgálati múltnak tekinti a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint rendvédelmi szervnél szerzett, legalább egy évet meghaladó hivatásos szolgálati jogviszonyt. Az őrzés-védelmi
szolgáltatási feladattal érintett épület alapterülete összesen: 3 676 m2.

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:
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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
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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:
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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

Adószáma

BLOC QUEST Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kft., Magyarország 4031 Debrecen,
Erőss Lajos Utca 15.
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14104066209

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 3 200 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 2 000 Vállalja-e
, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal
rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem): Igen Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként
foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (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 - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 3 000 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 990 Vállalja-e
, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal
rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem): Igen Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként
foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (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.

S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1039
Budapest, Kalászi Köz 10/C

13807649241

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 3 392 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 990 Vállalja-e
, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal
rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem): Igen Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként
foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (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.

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

14883664241

SUNWING Korlátolt Felelősségű Társaság 1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1. T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26. közös ajánlattevők Nettó ajánlati ár recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 3 100 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára biztosított minimális
bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 990 Vállalja-e, hogy a teljesítés
során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal rendelkezőket foglalkoztat (
igen/nem): Igen Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja az alkalmazott
járőröket, és recepciósokat (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.

Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
Magyarország 1119 Budapest, Zsombor Utca 15.

12786293243

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 2 981 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 990 Vállalja-e
, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal
rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem): Igen Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként
foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (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 ajánlattevő nyújtotta be a második 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, maradéktalanul eleget tett, így 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:

BLOC QUEST Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kft.

9589.60

Szöveges értékelés:
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Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám: 60 - pontszám: 93,16 - súlyozott pontszám:
5589,60 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra) - súlyszám: 20 - pontszám: 100,00

- súlyozott pontszám: 2000,00 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati
objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem) - súlyszám: 5 - pontszám:
100,00 - súlyozott pontszám: 500,00 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját
munkavállalóként foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (igen/nem) - súlyszám: 15 pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 1500,0

Rokko Hungary Kft.
Szöveges értékelés:

9952.20
Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám: 60 - pontszám: 99,37 - súlyozott pontszám:
5962,20 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra) - súlyszám: 20 - pontszám: 99,50 súlyozott pontszám: 1990,00 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati
objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem) - súlyszám: 5 - pontszám:
100,00 - súlyozott pontszám: 500,00 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját
munkavállalóként foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (igen/nem) - súlyszám: 15 pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 1500,00

S-SYSTEM SERVICE Védelmi és Biztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám: 60 - pontszám: 87,88 - súlyozott pontszám:
5272,80 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra) - súlyszám: 20 - pontszám: 99,50 súlyozott pontszám: 1990,00 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati
objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem) - súlyszám: 5 - pontszám:
100,00 - súlyozott pontszám: 500,00 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját
munkavállalóként foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (igen/nem) - súlyszám: 15 pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 1500,00

T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

9759.60

SUNWING Korlátolt Felelősségű Társaság és T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság közös ajánlattevők Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám:
60 - pontszám: 96,16 - súlyozott pontszám: 5769,60 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok
számára biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó
Ft/fő/óra) - súlyszám: 20 - pontszám: 99,50 - súlyozott pontszám: 1990,00 Vállalja-e, hogy a teljesítés során
legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal rendelkezőket
foglalkoztat (igen/nem) - súlyszám: 5 - pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 500,00 Vállalja-e, hogy a
teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és
recepciósokat (igen/nem) - súlyszám: 15 - pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám: 1500,00

Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

9262.80

9990.00

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám: 60 - pontszám: 100,00 - súlyozott pontszám:
6000,00 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára biztosított minimális bruttó óradíj (
munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra) - súlyszám: 20 - pontszám: 99,50 súlyozott pontszám: 1990,00 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati
objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem) - súlyszám: 5 - pontszám:
100,00 - súlyozott pontszám: 500,00 Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját
munkavállalóként foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (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.
Ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/óra/fő) - súlyszám: 60 2. A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó (munkáltatót terhelő járulékok
és pótlékok nélkül) Ft/fő/óra - Legalább bruttó (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) 1990,- Ft/fő/óra. A bruttó 1990,- Ft/fő
/óra alatti megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik.) - súlyszám: 20 3. Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 50 %ban állami, vagy önkormányzati objektumban szerzett vagyonőri gyakorlattal rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem) - súlyszám: 5 4.
Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (
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
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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 = (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 3. és 4. részszempontokra 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

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország
1119 Budapest, Zsombor Utca 15.

12786293243

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 2 981 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 990 Vállalja-e
, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal
rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem): Igen Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként
foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (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.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
őrzés-védelmi szolgáltatás
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
még nem ismert
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

Vector Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1039 Budapest, Szindbád Utca 13020682241
3 15. em. 161.
Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 2 976 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 990 Vállalja-e
, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal
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rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem): Igen Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként
foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (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 ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 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 hiánypótlás, és felvilágosítás kérés
szükségessége merült fel, amely felhívásnak az ajánlattevő határidőben 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, mert a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtotta be a cégbírósághoz eljuttatott
változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ezért nem állapítható meg
objektíven, hogy az ajánlattevő pontosan mikor indította el a változásbejegyzési eljárást.

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

26739919243

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 3 350 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 2 430 Vállalja-e
, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal
rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem): Igen Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként
foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (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 az eljárás speciális feltételeinek való megfelelésről - az ajánlattevő és az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet 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 személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő
jogosultságot igazoló, a rendőrség által kiadott érvényes működési engedély/okirat másolata - 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

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

11991944243

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 2 460 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 990 Vállalja-e
, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal
rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem): Igen Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként
foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (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. Az ajánlat nem tartalmazza a személy
és vagyonvédelmi tevékenység folytatására történő jogosultságot igazoló, a rendőrség által kiadott érvényes működési engedély/
okirat másolatát, ezért nem állapítható meg az ajánlattevő személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására való jogosultsága.
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.

Holdesco Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1062
Budapest, Váci Út 3

13963244242

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 3 530 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 2 000 Vállalja-e
, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal
rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem): Igen Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként
foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (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
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
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. Az ajánlattevő az EKR-ben az eljárásban részéről részt
vevő gazdasági szereplők között saját képviselőjeként megjelölte H.I.-t, de nem jelölte meg ugyanitt dr. D.J.-t. Az ajánlattevőnek
az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat ingyenes céginformációs
szolgáltatásának honlapján elérhető cégkivonata szerint társaságukat H.I. és dr. D.J. együttesen jogosult képviselni. Az ajánlat
dokumentumait H.I. és dr. D.J. együttesen írta alá. Az ajánlatkérő a fenti ellentmondás tisztázása érdekében hiánypótlásra
szólította fel az ajánlattevőt, ennek teljesítése hiányában nem állapítható meg egyértelműen az ajánlattevő képviseletére
jogosultak személye, és a benyújtott dokumentumokon szereplő aláírások szabályossága. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő
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ajánlatában úgy nyilatkozott, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván bevonni, illetve egyidejűleg a 4. értékelési
részszempont vonatkozásában ’igen’ választ adott, az ajánlatkérő felvilágosítást kért az ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy a
műszaki leírásban meghatározott ajánlatkérői létszámigényre (minimum 8 fő) figyelemmel, alvállalkozó bevonása mellett hogyan
tud az ajánlattevő megfelelni a felolvasólapon tett vállalásának. Miután az ajánlattevő nem adott választ a kérdésre, így nem
állapítható meg a felolvasólapon tett megajánlás alátámasztottsága.

Jusec Biztonsági Szolgáltató Kft., Magyarország 2220 Vecsés, Lőrinci Út 59-61. C5. II.

12463129213

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 2 934 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 2 050 Vállalja-e
, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal
rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem): Igen Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként
foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (igen/nem): Igen Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2) bekezdés
alapján hiánypótlás 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 ajánlattevő árindoklásként mindössze egy Excel táblázatot küldött meg, amelyben az alábbi
megjegyzést tette: "Az alapbér magában foglalja a vasárnapi munkavégzés díjazását, a műszakpótlékot, az éjszakai munkavégzés
bérpótlékát, valamint adott esetben a szolgálatvezetői pótlékot." A Munka Törvénykönyve az alábbiak szerint rendelkezik: „140.
§ (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár, a) ha a munkavállaló a rendes munkaidőben
történő munkavégzésre kizárólag a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott feltételek alapján kötelezhető,
továbbá b) a rendkívüli munkaidőre ba) az a) pontban meghatározott munkavállalónak, bb) ha a munkavállaló a 101. § (1)
bekezdés alapján rendes munkaidőben történő munkavégzésre nem kötelezhető. (2) A munkavállalót munkaszüneti napon
történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg. (3) A (2) bekezdés szerinti bérpótlék jár a húsvét- vagy a
pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén. 141. § (1) A munkavállalónak, ha a
beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt
történő munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) jár. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a változást
rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább
egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van. 142. § A
munkavállalónak - a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve - éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát
meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár." Az ajánlattevő az Mt. fenti szabályait figyelmen kívül hagyta az árképzés során, így
azt az ajánlatkérőnek nem áll módjában elfogadni.

Szentinel Vagyonvédelmi Biztonság-technikai Szolgáltató Kft., Magyarország 1138 Budapest, Váci
152-156

12988756241

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 2 170 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 990 Vállalja-e
, hogy a teljesítés során legalább 50 %-ban állami, vagy önkormányzati objektumban végzett vagyonőri gyakorlattal
rendelkezőket foglalkoztat (igen/nem): Igen Vállalja-e, hogy a teljesítés során legalább 90 %-ban saját munkavállalóként
foglalkoztatja az alkalmazott járőröket, és recepciósokat (igen/nem): Nem Az ajánlat vonatkozásában a Kbt. 69. § (2) bekezdés
alapján hiánypótlás 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 ajánlattevő az árindokolásában azzal számol, hogy a megadott óraszámokból 13.403 órát saját
alkalmazottjaival, 12.877 órát egyéni vállalkozókkal teljesít évente. A saját alkalmazottak esetében a bruttó 3534,4 Ft/óra
összeget támasztja alá a mellékelt táblázat, az egyéni vállalkozók esetében pedig 750,- Ft/óra összeggel kalkulál. Ezzel a
módszerrel, megosztással nem teljesíti az alkalmazott járőrökre és recepciósokra vonatkozó minimális bruttó órabér-előírást. Ezt
ugyanis nem lehetséges átlagban biztosítani, mert az ajánlatkérői oldalról megfogalmazott elvárás az, hogy alkalmazottanként
kell érteni a minimális bruttó 1990,- Ft/óradíjat. Az egyéni vállalkozók esetében a 750,- Ft/óra összeg nem fedezi a 161.000,- Ft/
hó minimálbér alkalmazása esetén a minimálbérhez tartozó óradíj összegét sem, hiszen annak mértéke 2020-ban 926,- Ft/óra. A
mellékelt árindoklás azt támasztja alá, hogy az ajánlattevő nagyságrendileg az elvégzendő munka közel felét egyéni vállalkozói
jogviszony keretében dolgozó munkavállalókkal kívánja megvalósítani. Az egyéni vállalkozói jogviszony nem azonos a saját
foglalkoztatotti jogviszonnyal, így az ajánlati árindoklás a saját foglalkoztatottak esetében nem azonos az ajánlati árral.

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2020.02.20

EKR001427132019

2020.02.29

Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.02.19

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2020.02.19

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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