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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
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A felhasználói oldal címe: (URL)
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Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
őrzés-védelmi szolgáltatás az NVI részére

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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Ország:

Magyarország

Orsolya
+36 17957475

Fax:

+36 17950788

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Vállalkozási szerződés keretében "Őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Választási Iroda részére 2019" 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 szolgáltatás teljesítésében részt vevő személyek legalább 50 %-ának szolgálati múlttal kell rendelkeznie
. Az ajánlatkérő szolgálati múltnak tekinti a mindenkor hatályos jogszabályok szerint rendvédelmi szervnél szerzett, legalább 1 évet
meghaladó hivatásos szolgálati jogviszonyt. A szerződés időtartama: 2019. február 1-től 2020. január 31-ig terjedő időtartamra vagy az
55.000.000,- Ft + ÁFA keretösszeg kimerüléséig. 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:

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:
2018.12.11
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:
Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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Igen

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1149 Budapest, Angol Utca 77.

12698084244

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 2 780 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 730 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 az ajánlattevő határidőben megfelelően eleget tett. 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, 9600 Sárvár, 23490103218
Batthyány Utca 63.
Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 2 830 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 730 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 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, 1119
Budapest, Zsombor Utca 15.

12786293243

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 2 386 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 730 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 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, amelynek 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:

CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság

9149.80

Szöveges értékelés:

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám: 60 - pontszám: 85,83 - súlyozott pontszám:
5149,80 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: 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: 1500,00

S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zártkörűen Működő
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9058.60

Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra) - súlyszám: 60 - pontszám: 84,31 - súlyozott pontszám:
5058,60 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: 1500,00

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

10000.00

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: 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: 1500,00

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) 1730,- Ft/fő/óra. A bruttó 1730,- 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
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. 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 nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Top Cop Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1119 Budapest,
Zsombor Utca 15.

12786293243

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 2 386 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 730 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 legalacsonyabb
ajánlati árat.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
őrzés-védelmi szolgáltatás
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
még nem ismert
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V.2.10) 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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

14104066209

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 2 086 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 740 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 az ajánlattevő határidőben 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 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: 1.) Az árindoklás 5. oldalán kezdődő táblázat B oszlopában megadott alapbér bruttó összege: 1740,- Ft, azaz nettó 1157
,- Ft. Az ajánlattevő a 6. oldalon folytatódó táblázat 1. + 2. összesen sorában a B oszlopban feltüntetett érték esetében azonban
csak a nettó ajánlati óradíjjal számol. A bruttó jövedelemből 2019-ben az 1995. évi CXVII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az
adóalap 15 százalékát személyi jövedelemadó-előleg, az 1997. évi LXXX. törvény 19. § (3) bekezdése alapján 8,5 százalékát
egészségbiztosítási járulék, továbbá a 19. § (2) bekezdése alapján 10 százalékát nyugdíjjárulék címén kell levonásba helyezni. A
bruttó jövedelemből kiszámított összeget a munkáltatónak az 1995. évi CXVII. törvény 50. § (1) bekezdése alapján a
tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell bevallani, illetve megfizetni az állami adóhatóságnak. A fentiek alapján tehát: A
táblázatból a bruttó és a nettó órabér közötti különbözet - az adó-és járulékok együttesen 583,- Ft összegben - nem szerepel. 2.)
Az árindoklásban az alapbérnek megadott bruttó 1740,- Ft összeggel számolva az ajánlati ár 2.767,- Ft/óra összeget jelentene,
szemben az ajánlattevő által számított 2.086,- Ft/óra összeggel.

Nevada Security Korlátolt Felelősségű Társaság, 2016 Leányfalu, Sasülés utca 5
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Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 2 273 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 812 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 az ajánlattevő határidőben 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. - az ajánlati felhívás V.2) További
információk pontjának 15. pontja szerint csatolandó a személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására való jogosultságot
igazoló, a rendőrség által kiadott működési engedély, de az ajánlat csak a változás átvezetéséről a rendőrség által hozott végzést
tartalmazza, így nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a megfelelő működési engedéllyel. 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 árindokolásából hiányoznak az alábbi tételek: - a szabadság; - betegszabadság; pótlékok; - munkaszüneti nap összegei.

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

14577943242

Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 2 115 A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára
biztosított minimális bruttó óradíj (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) fejenként (bruttó Ft/fő/óra): 1 730 Vállalja-e
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, 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 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 ajánlatát az EKR-ben teljes mértékben üzleti
titokként (az EKR üzleti titok funkciójának használatával) nyújtotta be, de az ajánlatban nem nyújtottak be az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást, amelyben részletesen alátámasztották volna, hogy az adott információ vagy adat
nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna aránytalan sérelmet; - a Kbt. 66. § (6) bekezdése és a 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozat 1. pontjában rögzítették, hogy a V. S. Kft.-t alvállalkozóként be kívánják vonni a teljesítésbe, de az EKR-ben
az eljárásban részéről részt vevő gazdasági szereplők között nem jelölték meg ezen alvállalkozót, így nem állapítható meg, hogy
az ajánlattevő kiket kíván bevonni a teljesítésbe; - az ajánlati felhívás V.2) További információk pontjának 15. pontja szerint
csatolandó a személy és vagyonvédelmi tevékenység folytatására való jogosultságot igazoló, a rendőrség által kiadott működési
engedély, de az ajánlat ennek csak az első felét tartalmazza, így nem állapítható meg, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a
megfelelő működési engedéllyel; - 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, aminek az ajánlattevő
nem tett eleget, ezért nem állapítható meg az ajánlati árának megalapozottsága.

V.2.12) 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
2019.02.16

Kezdete:

Lejárata:

2019.02.25

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.02.15

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.02.15
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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:
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