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Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR001312012021
E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása

Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Választási Iroda

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

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

15815563141

Nemzeti azonosítószám

Alkotmány Utca 3

Postai cím:
Város:

Nemzeti Választási Iroda

NUTS-kód:

HU11

Dr.

Karner

karner.anett@nvi.hu

Telefon:

Postai irányítószám:

1054

Ország:

Magyarország

Anett
+36 17956419

+36 17950788

Fax:

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

https://www.valasztas.hu/
https://www.valasztas.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

EQUIS VIRIS Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű Társaság

Postai cím:

Lajos Utca 42. fszt. 10.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:
Dr.

fodor.gergely@equisviris.hu

HU110

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

Fodor
Telefon:

1036

Ország:

28772457241

Magyarország

Gergely
+36 205631348

Fax:

Internetcím(ek)
Lebonyolító címe:

https://equisviris.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://equisviris.hu/
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II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Vállalkozási szerződés keretében "Őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Választási Iroda részére 2022
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, 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.
Az ajánlatkérő szolgálati múltnak tekinti a mindenkor hatályos jogszabályok szerint rendvédelmi szervnél szerzett, legalább egy évet
meghaladó hivatásos szolgálati jogviszonyt.
A szerződés időtartama: 2022. február 1-től 2023. január 31-ig. Ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozattal, legkésőbb a szerződés lejártát
megelőző 30. napig a szerződés hatályát további 12 hónappal meghosszabbíthatja.
Az őrzés-védelmi szolgáltatási feladattal érintett épület alapterülete összesen: 3 676 m2.
Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

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

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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:

2021/20262

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
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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
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

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

2

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

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

12786293243

Az ajánlat részeként benyújtott nyilatkozatok, az ajánlatban benyújtott további dokumentumok, a Kbt. 69. § (11) bekezdés
szerint elérhető adatbázisok adatai, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra benyújtott dokumentumok adatai
alapján az ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplő tekintetében az előírt kizáró okok
nem állnak fenn, ajánlattevő az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel, továbbá ajánlat megfelel a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemek:
1. Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra):
3 230
2. A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára biztosított minimális bruttó óradíj (munkavállalók
munkaszerződésében rögzített órabére) fejenként (bruttó (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) Ft/fő/óra):
(Legalább bruttó 2384,- Ft/fő/óra. A bruttó 2384,- Ft/fő/óra alatti megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik.)
2 466
3. A szerződés teljesítésébe bevont saját munkavállalóként foglalkoztatott dolgozók száma:
10

"BIZALOM" Vagyonvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország
1145 Budapest, Torontál Utca 34

10947320242

Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel nem került bírálatra.
Az értékelési szempont szerinti tartalmi elemek:
1. Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra):
3 429
2. A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára biztosított minimális bruttó óradíj (munkavállalók
munkaszerződésében rögzített órabére) fejenként (bruttó (munkáltatót terhelő járulékok és pótlékok nélkül) Ft/fő/óra):
(Legalább bruttó 2384,- Ft/fő/óra. A bruttó 2384,- Ft/fő/óra alatti megajánlások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik.)
2 401
3. A szerződés teljesítésébe bevont saját munkavállalóként foglalkoztatott dolgozók száma:
9

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

EKR001312012021

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

10000

Az értékelés részszempontjai; Súlyszám; Értékelési pontszám; Súlyszám és pontszám szorzata
1. Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra); 60; 100; 6000
2. A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára biztosított minimális bruttó óradíj
(munkavállalók munkaszerződésében rögzített órabére) fejenként (bruttó (munkáltatót terhelő járulékok és
pótlékok nélkül) Ft/fő/óra):; 25; 100; 2500
3. A szerződés teljesítésébe bevont saját munkavállalóként foglalkoztatott dolgozók száma:;15 ; 100; 1500
Az értékelési szempontokra vonatkozó megajánlások összevetését követően ajánlatkérő megállapította, hogy a
tárgyi közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot a Top Cop Security
Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest Zsombor Utca 15.)
ajánlattevő tette, melyre tekintettel a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint a Top Cop Security Vagyonvédelmi és
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1119 Budapest Zsombor Utca 15.) ajánlattevő ajánlata
került bevonásra a bírálatba.

"BIZALOM" Vagyonvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

9589.75

Az értékelés részszempontjai; Súlyszám; Értékelési pontszám; Súlyszám és pontszám szorzata
1. Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra):; 60; 94,25;
5655
2. A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára biztosított minimális bruttó óradíj
(munkavállalók munkaszerződésében rögzített órabére) fejenként (bruttó (munkáltatót terhelő járulékok és
pótlékok nélkül) Ft/fő/óra): 25;
97,39; 2434,75
3. A szerződés teljesítésébe bevont saját munkavállalóként foglalkoztatott dolgozók száma:; 15; 100; 1500
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel nem került bírálatra.

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 1. értékelési szempont (Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra)) esetében A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket
tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (Pmax) kapja. A többi ajánlat pontszáma a fordított arányosítás [Közbeszerzési Hatóság
útmutatója / KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25./ 1. számú melléklet A.1.aa) pont)] módszerével kerül értékelésre az alábbi
képlet alapján:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 2. értékelési szempont (A teljesítés során alkalmazott járőrök, és recepciósok számára biztosított minimális bruttó óradíj) esetében
A legjobb, azaz a legmagasabb értéket tartalmazó megajánlás a maximum pontszámot (Pmax) kapja. A többi ajánlat pontszáma az
egyenes arányosítás [Közbeszerzési Hatóság útmutatója / KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25./ 1. számú melléklet A.1.ab) pont)]
módszerével kerül értékelésre az alábbi képlet alapján:
P = (Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A 3. értékelési szempont (A szerződés teljesítésébe bevont saját munkavállalóként foglalkoztatott dolgozók száma) esetében a pontok
az abszolút pontozás módszerével [Közbeszerzési Hatóság útmutatója / KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25./ 1. számú melléklet
B.pont)] kerülnek kiosztásra az alábbiak szerint:
1 fő megajánlása esetén 11 pont kerül kiosztásra
2 fő megajánlása esetén 22 pont kerül kiosztásra
3 fő megajánlása esetén 33 pont kerül kiosztásra
4 fő megajánlása esetén 44 pont kerül kiosztásra
5 fő megajánlása esetén 55 pont kerül kiosztásra
6 fő megajánlása esetén 66 pont kerül kiosztásra
7 fő megajánlása esetén 77 pont kerül kiosztásra
8 fő megajánlása esetén 88 pont kerül kiosztásra
9 fő megajánlása esetén 100 pont kerül kiosztásra
(9 fő feletti megajánlás esetén ajánlattevő a maximális 100 pontot kapja.)
Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles benyújtani ajánlatkérő részére a saját munkavállalóként
foglalkoztatni vállalt személyekkel kötött munkaszerződéseket. A munkaszerződések bemutatásának elmaradása a közbeszerzési
eljárás eredményeképp megkötésre kerülő szerződéstől való visszalépésnek minősül.
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Valamennyi értékelési szempontokra vonatkozó megajánlásokat pozitív arab számokkal egész számra kerekítve kell megadni.
A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok valamennyi értékelési szempont esetén súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az
ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít.
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám
esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra

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

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot ajánlattevő tette, valamint a benyújtott ajánlat a
rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
Az ellenszolgáltatás összege:
Nettó ajánlati ár - recepciós és járőr (nettó Ft/fő/óra): 3 230
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

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

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

EKR001312012021

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2021.11.17

Kezdete:

2021.11.26

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2021.11.16
2021.11.16

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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Indító felhasználó

